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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a efetividade da vacina quadrivalente na redução da 

prevalência e incidência da infecção por HPV e de lesões cervicais pré-neoplásicas em jovens 

brasileiras, de 18 a 24 anos. O estudo foi conduzido nos municípios de Ouro Preto e 

Mariana/MG, no período de 2018 à 2021. Foi realizado um estudo de coorte concorrente com 

seguimento inicial de 12 a 18 meses. Além disso, para verificar as mudanças nas taxas de 

prevalência e perfil de infecção por HPV, foi desenvolvido um estudo de painel comparando os 

períodos pré (2008-2009) e pós-introdução da vacina no Programa de Imunização (2018-2021). 

As jovens selecionadas foram entrevistadas e separadas em dois grupos: vacinado e não 

vacinado. Foi realizado o exame de Papanicolaou e a coleta de amostra cervical para a detecção 

e genotipagem do HPV por PCR-RFLP e PCR tipo-específica. As prevalências de infecção por 

HPV e de alterações citológicas foram analisadas através do teste para comparação de 

proporções. Modelos de regressão multivariada de Poisson e Cox foram utilizados para estimar 

a efetividade da vacina. Foram avaliadas 270 jovens na linha de base. Não foi observada 

diferença significativa na prevalência geral de infecção por HPV entre os grupos vacinado e 

não vacinado (27,8% vs. 23,7%; p=0,453), assim como na comparação dos dados obtidos pré e 

pós-vacinação (30,6% vs. 25,2%; p=0,358). Contudo, a prevalência de infecção pelos tipos 

HPV6/11/16/18 nas jovens vacinadas (1,0%) foi inferior à das não vacinadas (7,5%; p=0,021), 

com resultado similar no estudo de painel. Em relação aos tipos não vacinais, maior prevalência 

foi identificada entre as jovens vacinadas (26,8% vs. 16,9%; p=0,036) e no período pós-

vacinação (20,0% vs.7,6%, p=0,017). A incidência geral de infecção por HPV foi de 14,5/100 

jovens/ano entre as não imunizadas comparada a 9,3/100 jovens/ano naquelas imunizadas. A 

efetividade da vacina foi de 57%, independentemente do tipo viral, sendo que nenhuma jovem 

vacinada foi infectada com HPV vacinal no seguimento. HPV33/45, relacionados à proteção 

cruzada, foram detectados em 9,8% das amostras de jovens vacinadas e 1,3% das não vacinadas 

(p=0,002) na linha de base. No seguimento não foi detectada infecção por HPV45, já o HPV33 

foi identificado em 1,8% das participantes vacinadas e 6,9% das não vacinadas. Quanto as 

alterações citológicas, não houve diferença significativa na prevalência geral entre os grupos 

vacinado e não vacinado (2,1% vs. 5,8%; p=0,155) e nem na comparação dos períodos pré e 

pós-vacinação (9,7% vs. 4,4%; p=0,082). Assim, os resultados mostraram que a vacina 

quadrivalente foi efetiva na redução da infecção pelo HPV. Contudo, a vigilância da infecção 

deve ser contínua para avaliar a prevalência dos diferentes genótipos e o impacto do programa 

de vacinação. 

Palavras-chave: HPV; Vacina Quadrivalente contra o HPV; Efetividade da vacina; Infecção 

por HPV.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to assess the effectiveness of the quadrivalent vaccine in reducing 

the prevalence and incidence of HPV infection and pre-neoplastic cervical lesions in Brazilian 

youth, aged 18 to 24 years. The study was conducted in municipalities of Ouro Preto and 

Mariana, Minas Gerais, from 2018 to 2021. A concurrent cohort study was performed, with an 

initial follow-up of 12 to 18 months. In addition, a panel study was developed to evaluate 

changes in the prevalence rates and profile of HPV infection, comparing the pre (2008-2009) 

and post-vaccination (2018-2021) periods. The selected young women were interviewed and 

divided into two groups: vaccinated and unvaccinated. Participants underwent a Pap smear and 

cervical sample collection for HPV detection and genotyping performed by PCR-RFLP and 

type-specific PCR. The prevalence of HPV infection and cytological alterations were analyzed 

using the test to compare proportions. Poisson and Cox multivariate regression models were 

used to estimate vaccine effectiveness. There was no significant difference in the overall 

prevalence of HPV infection between the vaccinated and unvaccinated groups (27.8% vs. 

23.7%; p=0.453), and the comparison of data obtained before and after vaccination (30.6% vs. 

25.2%; p=0.358). However, the prevalence of infection by HPV6/11/16/18 types in vaccinated 

young women (1.0%) was lower than in unvaccinated ones (7.5%; p=0.021), with a similar 

result in the panel study. Regarding non-vaccinated types, a higher prevalence was identified 

among young vaccinated women (26.8% vs. 16.9%; p=0.036) and in the post-vaccination 

period (20.0% vs.7.6%, p =0.017). The overall incidence of HPV infection was 14.5/100 

youth/year in non-immunized women compared to 9.3/100 youth/year among those 

immunized. The effectiveness of the vaccine was 57%, regardless of the viral type, and no 

vaccinated young woman was detected with vaccinated HPV in follow-up. HPV33/45, related 

to cross-protection, were detected in 9.8% of vaccinated youth samples and 1.3% of 

unvaccinated ones (p=0.002) at baseline. These viral types were identified at follow-up in 1.8% 

of vaccinated participants and 6.9% of unvaccinated ones. As for cytological changes, there 

was no significant difference in the overall prevalence between vaccinated and non-vaccinated 

groups (2.1% vs. 5.8%; p=0.155) and in the comparison of pre- and post-vaccination periods 

(9.7% vs. 4.4%; p=0.082). The results showed that the quadrivalent HPV vaccine was effective 

in reducing the prevalence of vaccine-type HPV and the incidence of infection by any HPV 

type. It is important that public health policies encourage vaccination to prevent HPV infection. 

However, surveillance of HPV infection should be continued to assess the prevalence of 

different genotypes and the impact of the vaccination program. 

Keywords: HPV; Quadrivalent HPV vaccine; Vaccine effectiveness; HPV infection. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A infecção persistente pelo Papilomavírus Humano (HPV) de alto risco oncogênico 

constitui o principal fator de risco para o câncer cervical ou do colo do útero (ZUR HAUSEN, 

2002). Essa neoplasia é responsável pela quarta causa de morte por câncer em mulheres, com 

604 mil novos casos e 342 mil mortes no mundo (SUNG et al., 2021). No Brasil, o câncer de 

colo do útero é o terceiro mais frequente na população feminina, sendo responsável por mais 

de 6 mil mortes em 2017 (INCA, 2019). 

Dentre as infecções sexualmente transmissíveis (IST), aquela causada pelo HPV é a 

mais comum em todo o mundo e a maioria dos indivíduos sexualmente ativos possivelmente 

terão contato com pelo menos um tipo de HPV em sua vida (BRUNI et al., 2010; GARLAND; 

SMITH, 2010). No Brasil, uma metanálise mostrou que a prevalência geral de HPV em 

amostras cervicais foi de 25,41% (COLPANI et al., 2020). Outro estudo realizado em todas as 

capitais brasileiras revelou que a prevalência de infecção por HPV foi 54,6% em mulheres de 

16 a 25 anos, e os tipos virais de alto risco estavam presentes em 38,6% das participantes 

(WENDLAND et al., 2020). Em Ouro Preto, Minas Gerais, Miranda e colaboradores (2012) 

mostraram que 11% das mulheres de 18 a 65 anos, que apresentaram exame citológico do colo 

do útero sem alterações, estavam infectadas pelo HPV, com prevalência de 17,2% nas mais 

jovens (abaixo de 30 anos). Além disso, em Ouro Preto foi observada maior frequência de 

infecção pelos tipos virais de alto risco oncogênico independente da faixa etária (MIRANDA 

et al., 2012). 

Visando reduzir os casos de câncer do colo do útero e de infecção pelo HPV, foram 

desenvolvidas três vacinas profiláticas, bivalante, quadrivalente e nonavalente, que conferem 

proteção contra os tipos virais mais comuns na população (WHO, 2016). Estados Unidos, 

Canadá, Austrália e alguns países da Europa implementaram a vacinação contra o HPV nos 

programas nacionais de imunização entre 2006 a 2008 (MARKOWITZ et al., 2012). No Brasil, 

a vacina quadrivalente contra o HPV foi introduzida no Calendário Nacional de Imunização em 

2014. Nos primeiros anos, a vacina estava disponível somente para meninas e, a partir de 2017, 

os meninos foram incluídos no programa de vacinação contra essa infecção (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018). 

Os estudos clínicos demonstraram alta eficácia das vacinas contra o HPV (DOCHEZ et 

al., 2014). No entanto, existem fatores potenciais que podem influenciar no desempenho da 

vacinação à nível populacional. Dentre esses, pode-se citar a idade de início da vacinação, o 

cumprimento do intervalo padrão de recebimento das doses, diferenças regionais, prevalência 
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local dos diferentes tipos de HPV e, em destaque, a cobertura vacinal (CHENG; WANG; DU, 

2020; WENDLAND et al., 2021). Baixa cobertura tem sido observada em várias regiões, 

principalmente as menos desenvolvidas (BRUNI  et al., 2016). No Brasil, a cobertura vacinal 

contra o HPV está abaixo da meta de 80% recomendada pelo Ministério da Saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). Em Ouro Preto, Minas Gerais, foi observada uma taxa de 

adesão à segunda dose de apenas 65,5% (SANTOS et al., 2020). 

Países que iniciaram a vacinação há mais tempo, vêm realizando estudos populacionais 

e têm observado redução da prevalência de infecção por HPV, lesões cervicais pré-neoplásicas 

e verrugas genitais (DROLET et al., 2019; GARLAND et al., 2016; LEI et al., 2020). Uma 

metanálise avaliou a efetividade das vacinas bivalente e quadrivalente na população de países 

de alta renda e mostrou diminuição de 83% e 66% da prevalência de HPV16 e 18 em meninas 

de 13-19 anos e 20-24 anos, respectivamente. Também foi demonstrada redução significativa 

em 67% de verrugas genitais entre jovens de 15-19 anos, 54% em mulheres de 20-24 anos e 

31% naquelas com idade de 25-29 anos. Além disso, foi observado que, após 5 a 9 anos de 

vacinação, as neoplasias intraepiteliais cervicais de grau II ou mais (NIC2+) diminuíram em 

51% entre jovens rastreadas de 15-19 anos e 31% em mulheres de 20-24 anos (DROLET et al., 

2019). No Brasil, até o momento, apenas um estudo, realizado nas capitais, avaliou a efetividade 

da vacina contra o HPV na população e mostrou que, entre mulheres de 16 a 25 anos, a aplicação 

da vacina quadrivalente reduziu em 56,8% os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18 (WENDLAND et 

al., 2021). 

Nesse contexto, torna-se importante a realização de outros estudos populacionais no 

Brasil que avaliem o impacto da vacinação contra o HPV na indução de proteção e na redução 

da prevalência de infecção pelo vírus, verrugas genitais e lesões pré-neoplásicas ou neoplásicas 

do colo do útero. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  GERAL 

 

Avaliar a efetividade da vacinação na redução da prevalência e incidência da infecção 

por HPV e de lesões cervicais pré-neoplásicas em jovens brasileiras. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar a prevalência de infecção por HPV e de alterações citológicas cervicais em mulheres 

jovens de 18 a 24 anos vacinadas e não vacinadas residentes nos municípios de Ouro Preto e 

Mariana, Minas Gerais; 

- Investigar a ocorrência dos tipos de HPV em mulheres jovens vacinadas e não vacinadas;  

- Estimar a incidência de infecção por HPV nas jovens vacinadas e não vacinadas; 

- Comparar a prevalência de infecção por HPV, dos tipos virais, infecção múltipla e alterações 

citológicas cervicais nos períodos pré e pós a introdução da vacina contra HPV no Programa de 

Imunização do Brasil. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1.  HPV E CÂNCER CERVICAL 

 

O câncer cervical ocupa o quarto lugar tanto na incidência quanto na mortalidade por 

tumores na população feminina mundial. No entanto, essa neoplasia é a mais frequentemente 

diagnosticada em 23 países, sendo a principal causa de morte por câncer em 36 nações. A 

grande maioria desses países apresentam baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 

encontram-se na África Subsaariana, Melanésia, sudeste da Ásia e América do Sul (SUNG et 

al., 2021). No Brasil, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo mais comum entre as mulheres, 

sendo que para o triênio 2020-2022 foi estimado 16.710 novos casos (INCA, 2019). 

A infecção persistente pelo HPV de alto risco oncogênico é considerada causa 

necessária, mas não suficiente, para a progressão do câncer cervical, sendo esse vírus detectável 

em quase a totalidade dos casos (ZUR HAUSEN, 2002). 

A prevalência de HPV varia conforme a região e a faixa etária. No mundo, em mulheres 

com citologia normal, a prevalência de HPV foi estimada em 11,7%, sendo maior na Oceania 

(21,8%) e África (21,1%) (BRUNI et al., 2019; KOMBE et al., 2021). No Brasil, a taxa pode 

variar de 10,4% a 24,5% em mulheres com citologia normal, com uma prevalência global mais 

elevada nas regiões Nordeste e Centro-Oeste (AYRES; SILVA, 2010; COLPANI et al., 2020). 

Também foi observado que a taxa de infecção é maior em mulheres com idade inferior a 30 

anos (BOSCH et al., 2013; SCHIFFMAN; WENTZENSEN, 2013). No Brasil, pesquisa 

realizada com mulheres de 16 a 25 anos mostrou elevada prevalência de infecção por HPV 

(54,6%) (WENDLAND et al., 2020). Outro estudo realizado no Rio Grande do Sul, Brasil, 

incluindo mulheres com idade média de 32,7 anos, demonstrou que pacientes com 20 anos ou 

menos tinham risco aumentado de infecção pelo HPV (OLIVEIRA et al., 2013). Em Ouro Preto, 

Minas Gerais, um estudo semelhante mostrou que o risco de infecção por HPV foi 

aproximadamente quatro vezes maior em mulheres na faixa etária abaixo dos 30 anos 

(MIRANDA et al., 2012). A maior prevalência de infecção pelo HPV entre mulheres mais 

jovens deve-se a fatores comportamentais, em especial ao maior número de parceiros sexuais 

nessa faixa etária, que leva a um aumento da exposição ao vírus. No entanto, o clearance da 

infecção e das lesões cervicais de baixo grau associadas ao HPV é geralmente rápido, com mais 

da metade dos casos regredindo em aproximadamente um ano e 90% após dois anos da 

aquisição (SCHIFFMAN; WENTZENSEN, 2013). Nos casos de persistência da infecção, a 
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progressão para o surgimento de lesões pré-malignas e o câncer cervical pode perdurar por 10 

a 20 anos (BOSCH et al., 2013). 

Além de estar associado aos casos de neoplasia cervical, os HPVs de alto risco podem 

causar 88% de câncer anal, 51% de câncer peniano, 15% a 48% dos tumores de vulva e cerca 

de 70% dos carcinomas vaginais (PLUMMER et al., 2016). Em relação ao câncer de orofaringe, 

de acordo com os subsítios anatômicos e os diferentes estudos, a associação de infecções por 

HPV com tumores de orofaringe varia de 5 a 70% (ARBYN et al., 2012; PLUMMER et al., 

2016). 

 

3.1.1. HPV: estrutura e tipos virais  

 

O HPV é um vírus não envelopado com aproximadamente 55nm de diâmetro (BURD, 

2003, ZUR HAUSEN, 2002). Seu genoma, uma molécula com DNA circular de fita dupla com 

aproximadamente 8.000 pares de base, é dividido em oito faixas de leitura (ORF) - E1, E2, E4, 

E5, E6, E7, L1 e L2 e uma região longa de controle (LCR) (Figura 1). No início da infecção 

viral, fase precoce, ocorre a expressão dos genes denominados E (“early”) e na fase tardia são 

expressos os genes denominados L (“late”) (BURK; CHEN; VAN DOORSLAER, 2009; ZUR 

HAUSEN, 2002). 

 

Figura 1: Papilomavírus Humano: (A) Estrutura tridimensional. (B) Genoma 

 
Os genes denominados E “early” são genes precoces que codificam proteínas atuantes na replicação, transcrição 

viral e proliferação celular; e os genes L “late”, considerados tardios, são expressos posteriormente para a 

estruturação do capsídeo viral. LCR: Long Control Region (Região de controle); ORF: Open Reading Frame 

(Faixa de leitura). Fonte: Adaptado de D’abramo e Archambault (2011).  
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Santos, A.C.S.           20 

 

Entre essas proteínas, E1, E2, E6 e E7 são consideradas essenciais para a patogênese 

viral. As proteínas E1 e E2 são responsáveis pela transcrição e replicação na fase inicial da 

infecção e pela síntese do DNA viral epissomal. As oncoproteínas E6 e E7 são importantes na 

transformação maligna do tecido infectado, atuam de forma independente e são capazes de 

imortalizar as células, sendo que, quando expressas simultaneamente, mostram um aumento na 

sua eficiência (D'ABRAMO; ARCHAMBAULT, 2011; DOORBAR et al., 2012; ZUR 

HAUSEN, 2002). A proteína E4 tem a função de amplificar o DNA viral e está envolvida, 

juntamente com E5, na formação de coilócitos. Além disso, E4 está associada com a liberação 

de novas partículas virais, sendo fundamental na transmissão do vírus. Já a proteína E5 tem um 

papel importante no início da infecção, estimula o crescimento celular e impede a apoptose após 

danos ao DNA (DOORBAR et al., 2012; ZUR HAUSEN, 2002).  

L1 e L2 são proteínas estruturais do capsídio viral, facilitam o empacotamento e a 

maturação do DNA viral. Essas proteínas apresentam epítopos conformacionais que podem ser 

reconhecidos por anticorpos (ZUR HAUSEN, 2002). 

Mais de 160 tipos de HPVs foram totalmente caracterizados, porém 40 deles são capazes 

de infectar a região anogenital (BURK; HARARI; CHEN, 2013; KIM et al., 2014). 

 Clinicamente, os tipos de HPV têm sido isolados a partir de virtualmente todos os 

cânceres cervicais e alguns tipos foram classificados epidemiologicamente de acordo com o 

risco oncogênico (Tabela 1) (BOUVARD et al., 2009; DE VILLIERS et al., 2004; MUÑOZ et 

al., 2006; MUÑOZ et al., 2003). 

 

Tabela 1: Classificação dos tipos de HPV de acordo com o risco oncogênico 

Risco Tipos de HPV 

Alto risco  16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 

Provável alto risco 26, 53, 66, 67, 68, 73, 82 

Risco indeterminado 34, 57, 83 

Baixo risco 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 e CP6108 

Fonte: MUÑOZ et al., 2003; MUÑOZ et al., 2006; BOUVARD et al., 2009.  

 

Os HPVs 16 e 18 são responsáveis por aproximadamente 50% e 20% dos casos de 

câncer do colo do útero em todo o mundo, respectivamente. Esses dois tipos de HPV também 

estão envolvidos com cerca de 41% a 67% das lesões cervicais de alto grau e 16% a 32% das 

lesões cervicais de baixo grau (BRUNI et al., 2017). HPV16 é o tipo mais frequente envolvido 

no desenvolvimento dos carcinomas de células escamosas do colo do útero. No entanto, a 

infecção pelo HPV 18 confere um risco maior de adenocarcinoma. Em mulheres mais jovens, 
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o HPV 18 foi encontrado em até 34% dos adenocarcinomas do colo uterino e 35% dos 

carcinomas adenoescamosos cervicais (WHO, 2011). 

Os HPV6 e HPV11 são classificados como de baixo risco para causar câncer, no entanto, 

estão associados à cerca de 90% das verrugas genitais, sendo considerada a manifestação mais 

comum da infecção pelo HPV (GARLAND; SMITH, 2010; SERRANO et al., 2018). A 

ocorrência dessa manifestação gera um importante impacto aos sistemas públicos de saúde na 

América Latina, incluindo o Brasil, devido aos custos elevados com o tratamento de verrugas 

genitais recorrentes e por interferir negativamente na qualidade de vida dos indivíduos, 

especialmente relacionadas à sua sexualidade (PEREZ et al., 2008). 

Em relação aos tipos virais, de acordo com o estudo realizado no município de Ouro 

Preto antes da implementação da vacinação, o HPV 16 foi o mais prevalente (34,5%), seguido 

dos HPV6 (9,8%), HPV18 (6%), HPV53 (5,3%) e HPV61 (5,3%), sendo que 60% das mulheres 

desse município apresentaram infecção por HPV de alto risco oncogênico (MIRANDA, 2010).  

 

3.1.2. Desenvolvimento do câncer cervical 

 

 A transmissão do HPV requer um contato direto pele-pele, pele-mucosa ou mucosa-

mucosa, sendo que a exposição ao vírus durante o contato sexual com penetração é a forma 

mais comum de contágio (GAVILLON et al., 2010). Além disso, após a detecção do vírus em 

crianças e em mulheres virgens, estudos apontaram que pode haver a transmissão por via 

horizontal, vertical, por auto inoculação ou fômites (FREITAS et al., 2013; GAVILLON et al., 

2010; SYRJANEN, 2010; SYRJANEN; PURANEN, 2000). Estudo realizado em Vitória, 

Espírito Santo, com 43 meninas menores de 9 anos mostrou presença de subtipos de HPV de 

baixo risco em aproximadamente 14% das amostras, sendo que possivelmente a transmissão 

ocorreu por via horizontal (SARTORI et al., 2018). A detecção do DNA do HPV no líquido 

amniótico, membranas fetais, cordão umbilical e nas células trofoblásticas placentárias sugerem 

transmissão viral no período pré ou perinatal (LEE et al., 2013; SYRJANEN, 2010; TROTTIER 

et al., 2016). 

Microabrasão na epiderme ou entre as células da mucosa epitelial é necessária para que 

haja infecção pelo HPV, pois expõem as células basais da região de metaplasia do colo do útero 

(FRAZER, 2004). O epitélio escamoso estratificado do colo do útero é constituído por uma 

camada basal/parabasal que repõe as camadas superficiais assim que as células epiteliais 

crescem e se diferenciam. O HPV infecta as células basais do epitélio, principalmente na zona 

de transformação da junção escamocolunar (JEC). Nestas células, o DNA viral é normalmente 
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mantido como epissomal. A replicação e transcrição do DNA do HPV são dependentes da 

maquinaria celular do hospedeiro. A expressão dos genes precoces (E) atrasa a diferenciação 

celular e promove a replicação do DNA viral gerando um elevado número de cópias. Em 

seguida, há expressão dos genes tardios (L), formação dos capsídios e, na camada superficial, 

o HPV é encapsulado (Figura 2). A progênie viral é liberada nas células superficiais assim que 

estas são descamadas, permitindo que outro ciclo infeccioso possa começar, sem lise ou 

destruição de células viáveis. Na mucosa cervical, a infecção produtiva aparece como lesão de 

baixo grau, com coilócitos característicos. A maioria das infecções produtivas é revertida ou 

suprimida pela imunidade mediada por células, resultando em regressão da lesão para um 

epitélio aparentemente normal (DOORBAR et al., 2012; FRAZER, 2004; WHITESIDE; 

SIEGEL; UNGER, 2008; ZUR HAUSEN, 2002). 

 

Figura 2: Principais estágios do ciclo de infecção pelo HPV 

 

Células da camada basal com o núcleo em vermelho indicam que foram infectadas pelo vírus, cuja 

progressão se dá de acordo com a expressão dos genes virais E (“Early”) e L (“Late”). Fonte: Adaptado 

de DOORBAR, 2006. 

 

As principais etapas para o desenvolvimento do câncer cervical incluem infecção por 

HPV de alto potencial oncogênico, persistência da infecção viral, desenvolvimento de lesões 

pré-neoplásicas e estabelecimento do câncer invasivo (Figura 3) (SCHIFFMAN; 

WENTZENSEN, 2013). No entanto, a malignidade envolve interações complexas entre o 

hospedeiro, o ambiente e o vírus. Assim, pode-se dividir os fatores de risco conforme a seguir: 

(i) cofatores virais – infecção por tipos específicos, coinfecção com outros tipos, variantes do 
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HPV, carga viral e integração viral; (ii) cofatores ambientais ou exógenos – uso de 

contraceptivo hormonal oral, tabagismo, multiparidade, início precoce da atividade sexual, 

múltiplos parceiros sexuais, outras infecções sexualmente transmissíveis (Clamydia 

trachomatis, Vírus da Imunodeficiência Humana, Herpes simplex virus); fatores nutricionais 

(folato e vitamina B12); e (iii) cofatores inerentes ao hospedeiro – hormônios endógenos, 

fatores genéticos e resposta imunológica (CASTELLSAGUÉ; MUÑOZ, 2003; LUHN et al., 

2013). Para a maioria dos tipos de HPV, as infecções são transitórias e a progressão para o 

câncer ocorre em apenas uma pequena porcentagem de mulheres infectadas pelo vírus. Estudos 

demonstraram que esta infecção tem uma duração média de 1 a 2 anos e que há tipos específicos 

de HPV mais persistentes (BURK; CHEN; VAN DOORSLAER, 2009; SCHIFFMAN; 

WENTZENSEN, 2013).  

 

Figura 3: Etapas do desenvolvimento do câncer cervical 

 

Fonte: Adaptado de SCHIFFMAN; WENTZENSEN, 2013. 

 

3.1.3. Diagnóstico citopatológico das lesões intraepiteliais cervicais 

 

As lesões precursoras da neoplasia do colo uterino e o câncer podem ser diagnosticados 

por meio da identificação de células sugestivas de anormalidades. Essas alterações celulares 

são facilmente detectadas pelo exame de Papanicolaou (INCA, 2016). Esse exame, também 

conhecido como exame citopatológico do colo do útero ou exame preventivo do câncer de colo 

do útero, foi proposto pelo médico George Papanicolaou no ano de 1941 (PAPANICOLAOU; 

TRAUT, 1997). Vários países têm reduzido à incidência de casos de câncer cervical e a 

mortalidade devido à implantação de programas de rastreamento organizado (ARBYN et al., 

2004; BAL et al., 2012; TROTTIER; FRANCO, 2006).  

No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que o exame de Papanicolaou deve ser 

realizado a cada de três anos, após dois resultados negativos consecutivos com intervalo anual. 
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O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para mulheres sexualmente ativas ou qualquer 

pessoa com colo do útero, devendo o rastreamento ser seguido até os 64 anos (INCA, 2016). A 

escolha dessa faixa etária como o público alvo baseia-se na história natural do câncer de colo 

do útero (INCA, 2016; 2021). Até os 24 anos de idade prevalecem os casos de infecção por 

HPV e de lesões de baixo grau que se resolvem espontaneamente, podendo apenas ser 

acompanhadas conforme recomendações clínicas. Após os 65 anos, nos casos em que a mulher 

tiver realizado o rastreamento regular ao longo da vida e não apresentado alterações, o risco de 

desenvolvimento do câncer cervical é baixo (INCA, 2016). Por outro lado, a priorização dessa 

faixa etária não é impedimento para a realização do exame de Papanicolaou em mulheres abaixo 

dos 25 anos ou acima dos 64 anos. É importante avaliar os fatores de risco envolvidos e o 

histórico assistencial da mulher para a indicação do exame. Contudo, as condutas clínicas 

devem ser guiadas pelas diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde, buscando reduzir as 

intervenções no colo do útero e o impacto psíquico que o diagnóstico de uma doença 

sexualmente transmissível e precursora do câncer pode ter em jovens (INCA, 2016; 2021). 

O teste citopatológico consiste na avaliação morfológica de células esfoliadas do colo 

uterino, com objetivo de detectar e classificar as lesões precursoras do câncer (INCA, 2016; 

SELLORS; SANKARANARAYANAN, 2003). Atualmente, a nomenclatura utilizada nas 

análises citopatológicas segue a Classificação Citológica Brasileira (INCA, 2012), baseada no 

Sistema de Bethesda 2014 (NAYAR; WILBUR, 2015). De acordo com o resultado do exame, 

a mulher poderá ou não ser encaminhada à colposcopia (Tabela 2) (INCA, 2016). 

A colposcopia é realizada através de um instrumento denominado colposcópio, um 

microscópio de campo binocular de baixa resolução que possibilita a visualização ampliada do 

colo do útero (aumento de 10 a 40 vezes). Este é um exame visual que permite a identificação 

de lesões que não são vistas a olho nu. Caso seja visualizada alguma lesão, há a realização da 

biópsia, que consiste na retirada de parte do tecido para posterior análise histopatológica 

(INCA, 2016; SELLORS; SANKARANARAYANAN, 2003). 
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Tabela 2: Recomendações para conduta inicial frente aos resultados alterados de exames 

citopatológicos cervicais 

Diagnóstico citopatológico Faixa etária Conduta inicial 

Células escamosas atípicas 

de significado 

indeterminado (ASC-US) 

 

Possivelmente não 

neoplásicas (ASC-US) 

< 25 anos Repetir em 3 anos 

Entre 25 e 29 anos Repetir citologia em 12 meses 

≥ 30 anos Repetir citologia em 6 meses 

Não se podendo afastar 

lesão de alto grau 

(ASC-H) 
– Encaminhar para colposcopia 

Células glandulares 

atípicas de significado 

indeterminado (AGC) 

Possivelmente não 

neoplásicas ou não se 

podendo afastar lesão 

de alto grau 

– 

Encaminhar para colposcopia 

Células atípicas de origem 

indefinida (AOI) 
– 

Lesão intraepitelial de 

baixo grau (LSIL) 

 

– 

< 25 anos Repetir citologia em 3 anos 

≥ 25 anos Repetir citologia em 6 meses 

Lesão intraepitelial de alto 

grau (HSIL) 

 

– 

 

– 

 

Encaminhar para colposcopia 

Lesão intraepitelial de alto 

grau, não podendo excluir 

microinvasão 

 

– 

 

– 

Carcinoma escamoso 

invasor 

 

– 

 

– 

Adenocarcinoma in situ 

(AIS) ou invasor 

 

– 

 

– 

Fonte: INCA, 2016. 

 

3.1.4. Pesquisa de DNA-HPV 

 

Embora o rastreamento organizado realizado por meio do exame citopatológico, seguido 

da colposcopia e biópsia, seja considerado eficaz para a prevenção do câncer cervical, a 

Sociedade Americana de Câncer, a Food and Drug Administration (FDA), a Agência 

Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) e os Guidelines de programas para detecção 

precoce do câncer do colo do útero de vários países desenvolvidos tem recomendado a 

utilização do teste de DNA-HPV como estratégia para o rastreamento dessa neoplasia 

(FONTHAM et al., 2020; KARSA et al., 2015; LEW et al., 2017; OGILVIE et al., 2018). No 

Brasil, especialistas também têm recomendado o rastreamento primário pelo teste de DNA-

HPV. Um estudo descreveu a concepção e implementação de um Programa de Rastreamento 

do Câncer do Colo Uterino com teste primário de DNA-HPV em uma cidade do estado de São 

Paulo. Este programa fornecerá informações e servirá como base para apoiar a implementação 
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do rastreamento do câncer cervical pelo teste DNA-HPV em outros locais (TEIXEIRA et al., 

2020). 

A detecção do HPV nas amostras cervicais é realizada por técnicas de biologia 

molecular do DNA. A reação em cadeia de polimerase (Polimerase Chain Reaction - PCR) é a 

técnica mais comumente empregada, sendo que, atualmente, um grande número de testes para 

HPV estão disponíveis no mercado (GIBSON, 2014; POLJAK et al., 2020). 

A PCR é uma técnica que consiste na amplificação in vitro do DNA-HPV. Conjuntos 

de iniciadores genéricos que amplificam regiões conservadas do gene L1 do HPV são 

utilizados, o que permite a amplificação de um amplo espectro de genótipos de HPV (DE 

RODA HUSMAN et al., 1995; KLETER et al., 1998; GRAVITT et al., 2000). Dois pares de 

iniciadores são mais comumente utilizados, MY09-MY11 e GP5+-GP6+ (GRAVITT et al., 

2000; DE RODA HUSMAN et al., 1995). Associada a outras técnicas, como a digestão 

enzimática (RFLP), a PCR possibilita a genotipagem do vírus. 

Os testes de detecção do HPV têm maior sensibilidade, assim, identificam mais 

mulheres com lesões precursoras e câncer comparados à citologia do colo do útero. Também 

são considerados mais precisos, apresentam menor variabilidade do que a citologia e melhor 

reprodutividade. Por outro lado, esses testes podem elevar o número de encaminhamentos 

desnecessários para a colposcopia, devido a sua menor especificidade, levando ao aumento de 

custos e morbidade (MAVER; POLJAK, 2020; ZEFERINO et al., 2018). No entanto, estudos 

vem demonstrando melhor custo-efetividade na realização do rastreamento dos testes de DNA-

HPV em relação à citologia do colo do útero (BAINS et al., 2019; LEW et al., 2017). 

Os programas de rastreamento do câncer cervical vêm utilizando o teste do HPV como 

método de rastreio primário para mulheres a partir dos 25 anos até 65 anos, com periodicidade 

de 5 anos quando negativo (HUH et al., 2015; TEIXEIRA et al., 2020; ZEFERINO et al., 2018). 

Além do rastreio primário, os exames de detecção do DNA-HPV são usados como co-teste 

(testes de HPV em combinação com citologia) de forma a complementar o diagnóstico das 

lesões pré-neoplásicas; para o acompanhamento das mulheres após o tratamento; e para obter 

informações sobre a persistência de certos tipos de HPV (FONTHAM et al., 2020; ZEFERINO 

et al., 2018).  

No Brasil, os testes de detecção do HPV não estão disponíveis pelo Sistema Único de 

Saúde. Dessa forma, o rastreamento do câncer cervical é baseado no exame citopatológico e, 

apenas, poucas mulheres têm acesso aos testes de DNA-HPV. Contudo, vem se observando um 

aumento do uso destes testes no cenário brasileiro, principalmente como co-teste. Nesse 

contexto, com o intuito de assegurar as melhores práticas de cuidados à saúde, um grupo de 
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pesquisadores, em nome da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e 

Colposcopia (ABPTGIC), formularam as recomendações para o uso dos testes de DNA-HPV 

no rastreamento do câncer do colo do útero. As principais recomendações são: (1) o teste de 

DNA-HPV pode ser o método de rastreamento primário em mulheres com 30 anos ou mais e, 

quando negativo, deve ser repetido a cada 5 anos; (2) nos casos em que o teste de DNA-HPV é 

positivo para HPV de alto risco, a triagem com citologia é recomendada e, quando positivo para 

os tipos de HPV 16 ou 18, a mulher deve ser encaminhada para colposcopia; (3) mulheres com 

30 anos ou mais com diagnóstico de ASC-US podem realizar o teste de DNA-HPV como 

alternativa a uma nova citologia após 6 meses; (4) mulheres com ASC-H ou HSIL e colposcopia 

normal, um teste de DNA-HPV negativo praticamente excluirá lesões precursoras ou doença 

invasiva; (5) mulheres com AGC ou AIS e colposcopia normal, um teste de DNA-HPV 

negativo significa uma baixa probabilidade de doença cervical, exigindo investigação do 

endométrio e outros órgãos pélvicos; e (6) o teste DNA-HPV pode ser usado no 

acompanhamento após o tratamento de NIC II/III e AIS para exclusão de lesões residuais ou 

recorrentes, e é recomendado entre 6 e 12 meses após o tratamento (ZEFERINO et al., 2018). 

 

3.1.5. Tratamento das lesões clínicas e subclínicas causadas pelo HPV 

 

 Os tratamentos das lesões clínicas e subclínicas disponíveis buscam eliminar ou 

diminuir as lesões, sendo que a terapêutica adequada deve levar em consideração alguns fatores, 

dentre eles: idade; número, extensão e localização da lesão; desejo de manter fertilidade e 

condição clínica (INCA, 2016). 

 O tratamento das lesões clínicas (verrugas) pode ser realizado por laser, 

eletrocauterização, ácido tricloroacético, antivirais e outros agentes, como os interferons. Já 

para as lesões pré-neoplásicas e neoplásicas o tratamento baseia-se principalmente em técnicas 

cirúrgicas para exérese da zona de transformação (EZT), cirurgia de alta frequência (CAF), 

conização (por eletrocirurgia, laser ou bisturi convencional), além de radioterapia (ALMEIDA; 

OLIVEIRA, 2014; INCA, 2016). 

 Nos últimos anos, em várias populações de todo o mundo, as taxas de incidência e 

mortalidade pelo câncer do colo do útero estão em declínio (SUNG et al., 2021). Esse fato pode 

ser atribuído ao aumento do nível socioeconômico ou a redução do índice de infecção por HPV 

de alto risco, consequência de melhorias da higiene genital, diminuição da paridade e do 

decréscimo da prevalência de ISTs. Adicionalmente, países onde há uma triagem citológica 

eficiente observaram reduções mais significativas nas taxas de câncer cervical (ARBYN et al., 
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2009; SUNG et al., 2021). Essa queda foi maior nos países desenvolvidos, como da América 

do Norte, vários países europeus, Austrália e Nova Zelândia. Por outro lado, também foi 

observada redução nos índices de câncer cervical em alguns países da América do Sul, 

incluindo o Brasil, embora as taxas de incidência ainda se mantêm em um patamar elevado 

(BRAY et al., 2018; SUNG et al., 2021). 

 Concomitante aos programas de rastreamento organizado, a vacinação contra o HPV 

tem o potencial de reduzir substancialmente a incidência do câncer de colo do útero (FREITAS 

et al., 2018; SUNG et al., 2021). Assim, na busca de eliminar o câncer cervical (≤4 por 100.000 

mulheres em todo o mundo) nos próximos 100 anos, a OMS estabeleceu estratégias globais 

com a meta de serem cumpridas até 2030: (i) vacinar 90% de todas as meninas até 15 anos; (ii) 

rastrear no mínimo 70% das mulheres com teste DNA-HPV aos 35 e 45 anos de idade; e (iii) 

tratar pelo menos 90% de todas as lesões pré-cancerosas detectadas durante a triagem (SUNG; 

et al., 2021; WHO, 2020a). 

 

3.2.  VACINAS PROFILÁTICAS CONTRA O HPV 

 

 A prevenção do câncer cervical ocorre, principalmente, por meio de duas estratégias: a 

vacinação contra o HPV, como prevenção primária e o rastreamento, como prevenção 

secundária. Os programas de vacinação contra o HPV implementados em diversos países vêm 

mostrando redução das taxas de infecção pelo HPV e, consequentemente, das doenças 

relacionadas a essa infecção (FREITAS et al., 2018; WENDLAND et al., 2021). 

 As vacinas profiláticas contra o HPV induzem a produção de anticorpos neutralizantes 

capazes de prevenir a infecção pelo HPV (DE OLIVEIRA; FREGNANI; VILLA, 2019; 

DOCHEZ et al., 2014). As vacinas licenciadas são produzidas utilizando a tecnologia de DNA 

recombinante, são preparadas a partir da inserção do gene L1 em uma levedura ou baculovírus, 

que irão produzir proteínas L1 em maior quantidade. Estas proteínas formam capsídios vazios 

específicos (sem material genético) denominados partículas semelhantes a vírus (VLP – Virus 

Like Particles). VLP tem estrutura morfologicamente semelhante à estrutura encontrada nos 

vírions, mas, por não conter o material genético, não induz a infecção pelo HPV. Assim, o 

organismo, ao entrar em contato com a VLP, induz uma resposta humoral e os anticorpos então 

produzidos são liberados na mucosa vaginal, evitando o quadro de infecção precoce (DOCHEZ 

et al., 2014; ZARDO et al., 2014). 
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Até o momento, três vacinas profiláticas contra o HPV foram licenciadas e estão 

disponibilizadas em diversos países: bivalente, quadrivante e nonavente (DE OLIVEIRA; 

FREGNANI; VILLA, 2019; FREITAS et al., 2018). A vacina quadrivalente contra o HPV 

(Gardasil®) é produzida pelo Laboratório Merck Sharp Dohme e foi aprovada em 2006 pela 

agência de regulamentação de medicamentos Food and Drug Administration (FDA). A 

bivalente (Cervarix®) é produzida pela GlaxoSmithKline (GSK), foi licenciada na Europa em 

2007 e nos Estados Unidos em 2009. Ambas protegem contra os tipos de alto risco HPV 16 e 

18. A vacina quadrivalente também confere proteção contra os HPVs 6 e 11, levando a 

prevenção de verrugas genitais (Tabela 3) (DOCHEZ et al., 2014; SOPER, 2006).  

 

Tabela 3: Vacinas profiláticas contra o Papilomavírus Humano (HPV) 

Características Bivalente Quadrivalente Nonavalente 

Nome comercial Cervarix®  Gardasil® Gardasil 9® 

Indústria GlaxoSmithKline (GSK) Merck Sharp Dohme Merck Sharp Dohme 

Ano de aprovação 2009 2006 2014 

Tipos de HPV 16 e 18 6, 11, 16, 18 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 

52, 58 

Adjuvante Combinação de hidróxido 

de alumínio e 

monofosforil-lipidio A 

(ASO4) 

Sulfato de hidroxifosfato 

amorfo de alumínio 

(AAHS)  

Sulfato de hidroxifosfato 

amorfo de alumínio 

(AAHS) 

Indicação Mulheres e homens a 

partir de 9 anos 

Mulheres de 9 a 45 anos 

e homens de 9 a 26 anos 

Mulheres de 9 a 45 anos 

e homens de 9 a 26 anos 

Posologia  0,5 ml IM 0 e 6 meses 0,5 ml IM 0 e 6 meses 0,5 IM 0 e 6 meses 

Segurança Geralmente segura e bem 

tolerada 

Geralmente segura e bem 

tolerada 

Geralmente segura e bem 

tolerada 

Proteção cruzada 31, 33, 45 31, 33, 45              - 

Fonte: MerckVaccines, 2018; Meites; Kempe; Markowitz, 2016; WHO, 2016; Dochez et al., 2014. 

  

As respostas imunitárias à infecção por HPV são específicas do tipo viral, por isso, a 

eficácia da vacina pode ser melhorada pela combinação de VLPs, a partir de vários tipos de 

HPV, em uma vacina multivalente (VILLA, 2003). Dessa forma, em 2014, a vacina 

nonavalente, comercialmente denominada Gardasil9 e, também, produzida pela Merck Sharp 

Dohme, foi licenciada pela FDA. A Gardasil9® confere imunidade contra os quatro tipos de 

HPVs contidos na vacina quadrivalente, HPVs 6, 11, 16 e 18, além dos HPVs de alto risco 31, 

33, 45, 52 e 58 (Tabela 3) (DE OLIVEIRA; FREGNANI; VILLA, 2019; PILS; JOURA, 2015; 

WHO, 2016). No Brasil, eram disponibilizadas as vacinas quadrivalente, na rede pública e 

privada e a bivalente, apenas na rede privada. No entanto, em março de 2021, houve a suspensão 

da comercialização da vacina bivalente contra o HPV, mantendo a oferta apenas da vacina 

quadrivalente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÃO, 2021). Em relação a vacina 
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nonavalente, essa foi licenciada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 

2017, mas ainda não é comercializada no país. 

As vacinas contra o HPV disponíveis comercialmente não têm benefícios terapêuticos. 

Portanto, é essencial que sejam administradas antes do início da vida sexual e para quem não 

teve contato com o vírus (GARLAND; SMITH, 2010; TJALMA; VAN DAMME, 2006). Estas 

vacinas não têm efeito protetor para as mulheres que já foram infectadas com tipos de HPV 

vacinais (MARKOWITZ et al., 2007). Assim, a população alvo da vacinação contra o HPV é 

preferencialmente meninas de 9 a 14 anos. No entanto, devido ao aumento da incidência de 

câncer associado ao HPV que atinge mulheres e homens, como os tumores de orofaringe, boca, 

ânus e também o câncer de pênis, vários países incluíram os meninos em seus programas de 

vacinação contra o HPV. Em populações onde há uma baixa cobertura vacinal de meninas, o 

custo-benefício de vacinar os meninos é ainda maior, pois se espera o efeito protetor da 

imunidade de rebanho (quando estende a proteção a grupos de indivíduos não vacinados) (LEE; 

GARLAND, 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; WHO, 2016). Apesar da maior eficiência 

da vacinação antes da exposição viral, as vacinas têm se mostrado efetiva na prevenção de 

infecção persistente e no surgimento de lesões pré-cancerosas em mulheres até os 45 anos 

(ARBYN et al., 2018; MEITES et al., 2019; PILS; JOURA, 2015). 

Os ensaios clínicos realizados com as vacinas licenciadas contra o HPV foram 

desenvolvidos com a aplicação de três doses (DE OLIVEIRA; FREGNANI; VILLA, 2019). 

No entanto, indivíduos que não completaram o esquema de vacinação foram acompanhados e, 

após estudos sistemáticos de imunogenicidade que avaliaram a administração de duas doses 

versus três doses, observou-se que em meninas na faixa etária de 9 a 14 anos, os níveis de 

anticorpos após duas doses (com um intervalo de pelo menos 6 meses) foram não inferiores aos 

de mulheres adultas jovens após três doses. Dessa forma, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) passou a recomendar o esquema de duas doses com o intervalo de 6 meses para os 

adolescentes de até 14 anos, pois, além do custo-efetividade na escolha de duas doses, pode 

haver uma melhora na cobertura vacinal  (D'ADDARIO et al., 2017; DOBSON et al., 2013; 

DOCHEZ et al., 2014; JIT et al., 2015). Para a população com 15 anos ou mais e 

imunossuprimidos é preconizada a administração em três doses: (1) 0 (zero); (2) 1 (bivalente) 

ou 2 meses (quadrivalente e nonavalente) e (3) 6 meses, tendo como referência a primeira dose. 

A via de administração das três vacinas disponíveis é intramuscular (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018; WHO, 2016). 
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3.3.  COBERTURA VACINAL 

 

Até abril de 2020, mais de 100 países haviam introduzido a vacina contra o HPV em 

seus programas nacionais de imunização (WHO, 2020b). De modo geral, os programas de 

vacinação dos diferentes países foram voltados para meninas/adolescentes e diferiram nas 

faixas etárias alvo, tipo de vacina e nos protocolos de vacinação. As condições, financiamentos 

e infraestrutura de cada país resultam em aplicação de estratégias variadas (FREITAS et al., 

2018). 

Estados Unidos (2006), Austrália (2007), Canadá e Reino Unido (2008) foram os 

primeiros países a implementar a vacinação contra o HPV (GARLAND, 2014; MARKOWITZ 

et al., 2012). Países de baixa renda e de renda média, apesar de possuírem as maiores taxas de 

câncer do colo do útero, são os que apresentam menor acesso à vacinação contra o HPV 

(BRUNI et al., 2016). Países de baixa renda na Ásia e África, como Malásia, Butão e Ruanda 

iniciaram os programas de vacinação contra o HPV entre 2010 e 2011. Panamá, México, e 

alguns países da América Latina estão entre os primeiros de renda média a introduzir a 

imunização (MARKOWITZ et al., 2012). 

No Brasil, a vacinação contra o HPV na rede pública foi iniciada em 10 de março de 

2014 com a disponibilização da vacina quadrivalente. Atualmente, a vacina contra o HPV é 

oferecida gratuitamente para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, além de homens 

(9 a 26 anos) e mulheres (9 a 45 anos) que vivem com o Vírus da Imunodeficiência 

Humana/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/Aids), transplantados de órgãos 

sólidos, de medula óssea e pacientes oncológicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; 2021). 

A vacina é distribuída em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Brasil e o governo 

incentiva que as secretarias estaduais e municipais de saúde promovam, em parceria com as 

secretarias de educação, a vacinação em escolas públicas e privadas, como houve nos primeiros 

meses de implantação da vacina no Calendário Nacional de Imunização (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018). 

A vacinação nas escolas tem se mostrado como uma estratégia de sucesso para atingir 

elevadas coberturas, além disso, países onde a vacinação contra o HPV é gerida pelo Ministério 

da Saúde por meio de programas primários apresentam melhores taxas de vacinação (BRUNI 

et al., 2016; FREGNANI et al., 2013; FREITAS et al., 2018). Canadá, Austrália e Reino Unido 

usaram principalmente programas de vacinação nas escolas. Estes programas, apesar de 

apresentarem vantagens na cobertura e facilidade de acesso às meninas, têm o inconveniente 

do custo, necessidade de estrutura adequada nas escolas e dificuldade de alcance das meninas 
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fora da escola (GARLAND, 2014; MARKOWITZ et al., 2012). Na Austrália, a vacinação 

escolar alcançou uma alta cobertura: as taxas para as meninas variam de 62,9% a 85,6% de 

2015-2016 e 62,5% a 83,5% para os meninos no mesmo período. Evidências do impacto da 

vacinação na Austrália sugerem reduções significativas na prevalência de infecção pelo HPV e 

na incidência de lesões cervicais (DYDA et al., 2019). Nos Estados Unidos a vacinação contra 

o HPV não atinge os mesmos índices. No período de 2016 a 2017, a cobertura vacinal de 

indivíduos que receberam mais de uma dose da vacina contra o HPV apresentou uma discreta 

elevação de 60,4% para 65,5% (WALKER et al., 2018). 

No Brasil, uma diminuição na captação foi observada desde a incorporação da vacina 

no Calendário Nacional de Imunização. Em 2014, a cobertura vacinal da primeira dose para 

meninas foi de 85% e, para a segunda dose, houve redução para 60% (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018). Um estudo que avaliou a cobertura vacinal acumulada no período de 2013 a 

2017, mostrou que a adesão à primeira dose (entre 91,8% e 159,2%) foi significativamente 

maior compara à segunda dose (entre 7% e 79,9%), variando em cada região do país (MOURA; 

CODEÇO; LUZ, 2021). Em 2020, a adesão à dose inicial foi de cerca de 70% entre meninas de 

9 a 15 anos e de 40% para a segunda dose. Entre os meninos de 11 a 14 anos a taxa de vacinação 

é ainda menor, atingindo aproximadamente 40% e 30% para a primeira e segunda dose, 

respectivamente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÃO, 2020). Similarmente, em 

Ouro Preto, Minas Gerais, nos primeiros anos da vacinação, um estudo observou alta taxa de 

captação da dose inicial (96,7%) entre meninas de 11 a 13 anos. Contudo, apenas 65,5% das 

adolescentes completaram o esquema vacinal contra o HPV, levando a uma alta taxa de 

abandono (32,3%) (SANTOS et al., 2020). 

 

3.4.  EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO 

 

As três vacinas licenciadas contra o HPV – bivalente, quadrivalente e nonavalente – são, 

geralmente, bem toleradas e os eventos adversos mais comuns relacionados foram leves e 

transitórios (GONÇALVES et al., 2014; OLSSON et al., 2020). Podem ocorrer reações locais, 

sendo as mais comuns: dor local moderada, inchaço e eritema no local da injeção, normalmente 

de curta duração. Os eventos adversos sistêmicos podem incluir febre, náusea, tontura, cefaleia, 

fadiga e mialgia (DOCHEZ et al., 2014; VAN DAMME et al., 2015; VILLA, 2011; ZARDO 

et al., 2014).  
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Alguns estudos relataram a ocorrência de eventos adversos graves pós-vacinação contra 

o HPV, no entanto, foram considerados raros e não foi estabelecida relação de causalidade 

(GONÇALVES et al., 2014; HARRIS et al., 2014; VAN DAMME et al., 2015; VILLA, 2011). 

Em Ontário, Canadá, estudo realizado com meninas de 12 a 15 anos avaliou a segurança da 

vacina quadrivalente contra o HPV. Entre 2007 e 2011 foram aplicadas aproximadamente 700 

mil doses da vacina, sendo relatados 133 casos de eventos adversos. Dentre estes, 10 meninas 

apresentaram eventos graves, incluindo anafilaxia, convulsões, trombocitopenia e morte. No 

entanto, nenhum caso foi associado à vacinação contra o HPV (HARRIS et al., 2014). 

 

3.5.  EFETIVIDADE DA VACINA CONTRA O HPV 

 

Estudos realizados em diferentes países vêm demonstrando que as vacinas profiláticas 

contra o HPV são seguras e altamente imunogênicas (LUCKETT; FELDMAN, 2016; PINTO 

et al., 2018; VAN DAMME et al., 2015). Os títulos de anticorpos foram de aproximadamente 

10 a 100 vezes maiores que os gerados após as infecções naturais (DOCHEZ et al., 2014; 

LINHARES; VILLA, 2006; GIRALDO, 2008; SCHWARZ; LEO, 2008).  

As vacinas bivalente e quadrivalente têm mostrado boa proteção a longo prazo, por pelo 

menos 10 anos, e modelagens sugerem que a proteção pode durar mais tempo. No entanto, 

ainda devem ser realizados mais estudos para avaliar a necessidade de dose de reforço (GODI 

et al., 2019; LUCKETT; FELDMAN, 2016; SCHWARZ et al., 2019). Estudos que avaliaram 

a imunogenicidade de ambas as vacinas, demostraram que a bivalente, comparada a 

quadrivalente, apresenta títulos de anticorpos neutralizantes mais elevados para o HPV16 e, 

principalmente, para o HPV18 (EINSTEIN et al., 2009; GODI et al., 2019; OLSSON et al., 

2007). Contudo, uma pesquisa que avaliou mais de 17.000 mulheres por 48 meses observou 

que a diminuição dos títulos de anticorpos anti-HPV não é responsável pelo avanço da doença 

em indivíduos que receberam a vacina quadrivalente contra o vírus (JOURA et al., 2008).  

Em países onde a vacinação foi instituída há mais tempo, como Austrália, Dinamarca, 

Suécia e Estados Unidos, tem sido observada redução da incidência de infecção por HPV e suas 

repercussões (ALI et al., 2013; BAANDRUP et al., 2013; LEI et al., 2020; MARKOWITZ et 

al., 2013). O potencial profilático foi medido considerando a infecção pelo HPV, verrugas 

genitais e neoplasia intraepitelial cervical grau 2 (NIC2) ou superior e alta eficácia foi registrada 

para as vacinas bivalente e quadrivalente (GARLAND et al., 2016; LEHTINEN et al., 2017; 

LUCKETT; FELDMAN, 2016; LUKÁCS et al., 2020). Uma metanálise que avaliou a 
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efetividade das vacinas bivalente e quadrivalente, mostrou redução de 83% na prevalência de 

HPV 16 e 18 entre meninas de 13-19 anos e de 66% entre mulheres de 20-24 anos. Em relação 

as verrugas genitais, foi observada uma diminuição significativa em 67%, 54% e 31%, para 

meninas de 15-19, mulheres de 20-24 anos e de 25-29 anos, respectivamente. Entre os meninos 

de 15-19 anos o diagnóstico de verrugas genitais reduziu em 48% e, para os homens de 20-24 

anos, em 32%. Neste mesmo estudo, após 5-9 anos de vacinação, entre meninas rastreadas de 

15-19 anos houve queda significativa de NIC2 ou superior em 51% e, para mulheres de 20-24 

anos, observou-se redução de 31% (DROLET et al., 2019). No Brasil, um estudo avaliou a 

efetividade da vacina quadrivalente contra o HPV, após dois anos da implementação no 

programa nacional e evidenciou uma queda de 56,78% nas taxas de infecção por HPV vacinais, 

sendo a maior redução para o HPV16 (WENDLAND et al., 2021). De forma semelhante, a 

vacina nonavalente contra o HPV fornece imunogenicidade sustentada para os tipos de HPV 

que confere proteção – HPV6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58 – assim como, eficácia elevada e 

durável por cerca de 7 a 8 anos (OLSSON et al., 2020).  

Devido à alta imunogenicidade das vacinas contra o HPV, pesquisadas estão sendo 

realizadas para avaliar a eficácia de uma dose da vacina comparada a 2 ou 3 doses 

(MARKOWITZ et al., 2018; WHITWORTH et al., 2020). Na Costa Rica, após quatro anos de 

acompanhamento, mulheres que receberam uma dose da vacina bivalente mantiveram níveis 

elevados de anticorpos e houve proteção contra os tipos HPV16 e 18, além dos tipos HPV31, 

33 e 45 (KREIMER et al., 2018). Resultados similares foram obtidos no estudo que avaliou a 

efetividade de dose única versus duas ou três doses da vacina quadrivalente contra o HPV em 

mulheres de 17 a 25 anos, residentes na Dinamarca. Foi demonstrado que a incidência de NIC2+ 

e NIC3+ não diferiu em relação ao número de doses recebidas (VERDOODT; 

DEHLENDORFF; KJAER, 2020). 

Além da prevenção contra os tipos de HPVs específicos contidos nas vacinas bivalente 

e quadrivalente, estudos vêm analisando a proteção cruzada contra outros tipos, em especial aos 

associados à carcinogênese cervical presentes na vacina nonavalente – HPV31, 33, 45, 52 e 58. 

Foi observado que ambas as vacinas conferem proteção cruzada para os tipos HPV31, 33 e 45 

(FEIRING et al., 2018; LEHTINEN et al., 2017; SCHWARZ et al., 2019; TABRIZI et al., 

2014). Porém, principalmente para o HPV 45, a vacina quadrivalente apresenta um declínio 

importante dos níveis de anticorpos ao longo do tempo (DE VINCENZO et al., 2013; GODI et 

al., 2019). Adicionalmente, a vacina bivalente, apresentou proteção para os HPVs 52 e 58 

(LUCKETT; FELDMAN, 2016; NAKALEMBE et al.,2014; STANLEY et al., 2021). Apesar 

de ter sido observada a proteção cruzada para todos esses tipos de HPV, os níveis de anticorpos 
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produzidos pelas vacinas bivalente e quadrivalente para esses tipos adicionais são inferiores 

comparados a vacina nonavalente. Além disso, os estudos divergem quanto à imunogenicidade 

em relação à proteção contra tipos de HPV não vacinais.  Nesse contexto, são necessários mais 

estudos que avaliem, a longo prazo, a durabilidade e a eficácia das respostas em relação a 

prevenção da infecção e de lesões cervicais relacionadas a outros tipos de HPV não contidos 

nas vacinas bivalente e quadrivalente (DE VINCENZO et al.,2013; LUCKETT; FELDMAN, 

2016; STANLEY et al., 2021) 

Considerando a eficácia clínica e o perfil de segurança demonstrado nos ensaios clínicos 

e nos estudos de base populacional, acredita-se que estas vacinas terão maior impacto nos países 

de renda média e baixa (BRAY et al., 2018). Nestes locais ocorrem mais de 80% dos novos 

casos de câncer cervical e os programas de rastreamento são limitados ou não existem (DE 

OLIVEIRA; FREGNANI; VILLA, 2019; LUCKETT; FELDMAN, 2016; SUNG et al., 2021). 
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4. MÉTODOS 

 

 Neste trabalho, foi realizado um estudo de coorte concorrente que avaliou a prevalência 

de infecção por HPV na linha de base e a incidência dessa infecção entre jovens de 18 a 24 anos 

vacinadas e não vacinadas por um período de seguimento de 12 a 18 meses. Também foi 

conduzido um estudo de painel, que comparou a prevalência de infecção por HPV entre jovens 

nos anos de 2008-2009 (pré-vacinação) e de 2018-2021 (pós-vacinação). 

 

4.1.  ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Ouro Preto, CAAE: 82411517.4.0000.5150 (Anexo 1). 

 

4.2.  ÁREA DO ESTUDO 

 

Este trabalho foi realizado nos municípios de Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais. A 

distância entre as duas cidades é de cerca de 15 km e estão localizadas a aproximadamente 100 

km de Belo Horizonte, capital do estado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, Ouro Preto e Mariana possuem uma população de 70.281 e 54.219 

habitantes, respectivamente. Do total de habitantes de ambas as cidades, 63.640 (51,1%) são do 

sexo feminino, sendo que destes, 11.493 (18,1%) estão na faixa etária de 15 a 24 anos (IBGE, 

2010). 

O município de Ouro Preto conta com 21 Equipes de Saúde da Família (ESF), nove 

estão localizadas na sede e doze estão distribuídas nos distritos. Em Mariana há 14 ESF, sendo 

que sete estão localizadas na sede e sete estão situadas nos distritos. As ESF são compostas por 

um médico (generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e 

comunidade), um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem e no mínimo quatro 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), dependendo da população adscrita. Além desses 

profissionais, há uma equipe de apoio que inclui o médico ginecologista. Em ambos os 

municípios, os ginecologistas realizam atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde e nos 

centros de especialidades. 
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4.3.  DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de coorte concorrente que avaliou em sua linha de base mulheres 

jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, vacinadas e não vacinadas contra o HPV. O retorno para 

o seguimento das participantes da pesquisa foi programado para ocorrer após 12 a 18 meses. 

Para o cálculo amostral foi considerada uma população de cerca de 8.000 jovens na faixa 

de 18 a 24 anos, prevalência da infecção por HPV de 17% (MIRANDA et al., 2012), erro de 

3% e intervalo de confiança de 95%. A amostra calculada foi de 561 mulheres, vacinadas e não 

vacinadas contra o HPV. Os dados para o cálculo e a seleção da amostra foram fornecidos pelas 

ESF dos municípios, considerando as jovens cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde, que 

nasceram entre os anos de 1995 e 2002, portanto na faixa etária de 18 a 24 anos a partir de 2018. 

O recrutamento foi realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos domicílios, 

por meio de uma busca ativa com o auxílio dos Agentes Comunitários de Saúde, no período de 

novembro de 2018 a março de 2021. Durante a abordagem as jovens foram convidadas a 

participar da pesquisa e informadas sobre o objetivo do estudo, o protocolo e os procedimentos 

a serem realizados, os riscos e os benefícios e a confidencialidade das informações prestadas. 

Além disso, era informado o critério de inclusão para o projeto, que foi a idade entre 18 e 24 

anos e ter iniciado atividade sexual com penetração vaginal. Aquelas jovens que aceitaram 

participar, assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1) e foram 

entrevistadas por enfermeira/doutoranda e por estudantes dos cursos de graduação em Farmácia 

e Medicina que receberam treinamento prévio para desempenhar esta função. A entrevista 

abordou fatores sociodemográficos, histórico de vacinação contra o HPV, história sexual e 

ginecológica e fatores de risco relacionados ao desenvolvimento do câncer cervical (Apêndice 

2).  

As participantes foram separadas em dois grupos de acordo com o status de vacinação 

contra o HPV: (i) vacinadas – jovens que receberam pelo menos uma dose da vacina 

quadrivalente; e (ii) não vacinadas – controle. O status vacinal foi estabelecido após a checagem 

do cartão de vacinação ou consulta do registro de imunização junto à Secretaria Municipal de 

Saúde de Ouro Preto e Mariana. 

Nos dois grupos, as jovens foram encaminhadas e submetidas ao exame citopatológico 

do colo uterino (Papanicolaou). Durante o exame foi coletada uma amostra cervical para a 

pesquisa de HPV. No caso de não comparecimento à consulta, foram efetuadas três novas 

tentativas de agendamento, antes da classificação como recusa. Após 12 a 18 meses da 
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realização do exame citopatológico do colo uterino, as jovens foram convidadas a realizar uma 

nova coleta para o seguimento. 

 

Figura 4: Fluxograma do desenho do estudo 

 

Nota: T0 – tempo zero; T1 – tempo um (após 12 a 18 meses de seguimento) 

 

4.4.  COLETA E ANÁLISE CITOPATOLÓGICA 

 

O exame citopatológico do colo uterino foi realizado pela enfermeira/doutoranda ou 

pelas enfermeiras das UBS. A coleta foi executada em mesa apropriada, submetendo as 

participantes à introdução de espéculo de Collins, com a inspeção do colo do útero, atentando-

se para suas características e observando a presença de friabilidade cervical e muco. Os 

profissionais realizaram a coleta convencional dupla, recomendada pelo Ministério da Saúde 

(INCA, 2016). Esse procedimento consiste na coleta de células do colo do útero utilizando a 

espátula de Ayre, para as células da ectocérvice através do movimento de rotação de 360º. A 
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coleta do material da endocérvice foi realizada introduzindo a escova endocervical no orifício 

cervical externo, rodando de 3 a 5 giros, com cuidado para não traumatizar a mucosa, evitando 

sangramento. O esfregaço foi confeccionado em uma lâmina de vidro de extremidade fosca, 

onde constou a identificação da paciente (ARBYN et al., 2008; INCA, 2016; MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2012). As lâminas foram rapidamente fixadas em álcool 95% e, posteriormente, 

enviadas para o Laboratório de Análises Clínicas (LAPAC) – Setor de Citologia Clínica da 

Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto, onde foi realizada a análise 

citopatológica das amostras. Todos os esfregaços foram corados pelo método de Papanicolaou 

e a avaliação das lâminas foi realizada com base no Sistema de Bethesda 2014 para relato de 

diagnósticos citológicos cervicais (NAYAR; WILBUR, 2015). As lâminas foram avaliadas por 

dois citologistas e, em caso de discordância sobre o resultado, houve análise por um terceiro 

profissional. A terminologia utilizada foi baseada na Nomenclatura Brasileira para laudos 

citopatológicos (INCA, 2012). 

 

4.5.  PESQUISA DE HPV 

 

Para a pesquisa de HPV, após a confecção da lâmina, a escova endocervical foi 

armazenada em microtubos de 1,5mL contendo 1,0 mL de solução tampão fosfato-salina 

(Phosphate-Saline Buffer – PBS) pH 7,2. Esse material foi acondicionado em -80ºC para 

posterior análise. A detecção e a tipagem de HPV foram realizadas seguindo as etapas 

representadas na Figura 5. As análises foram executadas no Laboratório de Pesquisa em 

Bioquímica Clínica, Departamento de Análises Clínicas, Escola de Farmácia, UFOP. 
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Figura 5: Etapas para a pesquisa do Papilomavírus Humano (HPV) 

 

Nota: PCR - Polymerase Chain Reaction (Reação em Cadeia da Polimerase); RFLP - Restriction Fragment Length 

Polymorphism (Digestão Enzimática) 

 

 

4.5.1. Extração de DNA 

 

Para a extração do DNA nas amostras cervicais, foi utilizado o GenomicPrep Blood kit® 

(GE Healthcare), conforme recomendações do fabricante. Primeiramente, em um microtubo 

foram adicionados: 20 μL de proteinase K, 400 μL de tampão de lise e 200 μL de amostra. Após 

10 minutos, a amostra foi transferida para uma coluna e foi centrifugada a 9.000 rpm por 1 

minuto. A centrífuga utilizada foi Herolab/MicroGen® 16.  Na terceira etapa, foi adicionado 

500 μL de tampão de lise e foi realizada outra centrifugação a 9.000 rpm durante 1 minuto. O 

material depositado no tubo coletor após cada uma dessas etapas foi descartado. Na quarta 

etapa, adicionou-se 500 μL de tampão de lavagem e a amostra foi centrifugada a 9.000 rpm por 

3 minutos. Em seguida, a coluna foi transferida para um outro microtubo, ao qual adicionou-se 

95 μL de tampão de eluição pré-aquecido a 70ºC. Após 1 minuto foi realizada a última 
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centrifugação a 9.000 rpm por 1 minuto. A coluna foi descartada e o material armazenado a -

80ºC até a realização da etapa seguinte. 

 

4.5.2. Avaliação da integridade do DNA extraído  

 

Para verificar a integridade e qualidade do DNA extraído, o gene da β-actina humana 

foi amplificado como controle interno da reação utilizando o par de iniciadores BAF e BAR 

(Tabela 4). Nas reações de amplificação foram utilizados 12,5 μL de PCR Master Mix® 

(Promega), 3,5 μL de água (Nuclease Free-Water), 2,0 μL de cada iniciador BAR/BAF (10 

pmol/μL) e 5,0 μL de da solução com o DNA extraído das amostras cervicais. O protocolo de 

reação foi padronizado: desnaturação inicial de 1 minuto a 95ºC, seguido de 35 ciclos de 

amplificação a 94ºC por 30 segundo, 51,5ºC por 30 segundo e 72ºC por 30 segundos, extensão 

final a 72ºC por 7 minutos (MIRANDA et al., 2013; SILVA et al., 2020). 

 

Tabela 4: Sequência de iniciadores utilizados para avaliação da integridade do DNA extraído 

e detecção de HPV 

Alvo 
Par de  

iniciadores 
Sequência de nucleotídeos 

Fragmento 

amplificado 

Gene β-actina 
BAF 5’TGGAATCCTGTGGCATCCATGAAC3’ 

350 pb 
BAR 5’TAAAACGCAGCTCAGTAACAGTCCG3’ 

HPV genérico 
MY09 5’CGTCCCAGGGGATACTGATC3’ 

450 pb 
MY11 5’GCCCAGGGTCATAATAATGG3’ 

HPV genérico 
GP5+ 5’TTTGTTACTGTGGTAGATACTAC3’ 

110 pb 
GP6+ 5’GAAAAATAAACTGTAAATCATATTC3’ 

HPV 6/11 
FW 5’TACACTGCTGGACAACATGC3’ 

301 pb 
RV 5’GTGCGCAGATGGGACACAC3’ 

HPV 16 
FW 5’TGCTAGTGCTTATGCAGCAA3’ 

152 pb 
RV 5’ATTTACTGCAACATTGGTAC3’ 

HPV 18 
FW 5’AAGGATGCTGCACCGGCTGA3’ 

216 pb 
RV 5’CACGCACACGCTTGGCAGGT3’ 

FW: Forward; RW: Reverse; pb: pares de base 

 

O produto de amplificação da reação foi identificado utilizando eletroforese em gel de 

agarose 2% corado com GelRed® (Biotium). Para aplicação em gel, foram utilizados 5,0 μL do 

produto amplificado e 1,0 μL de Loading Dye Buffer 6X® (0,25% de azul de bromofenol, 15% 

de Ficol tipo 400, Fermentas). Amostras nas quais foi verificado amplificação de um fragmento 
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com 350 pb, correspondente ao gene β-actina foram consideradas como contendo DNA viável 

para a pesquisa de HPV. 

 

4.5.3. Detecção e Genotipagem do HPV 

 

A pesquisa do vírus nas amostras foi realizada por PCR convencional utilizando o par 

de iniciadores MY09 e MY11 [PCR (MY09/MY11)] (Tabela 4) (GRAVITT; PEYTON; 

ALESSI; WHEELER et al., 2000). As reações foram preparadas utilizando-se 12,5 μL de PCR 

Master Mix® (Promega), 0,5 μL de água (Nuclease Free-Water), 1,0 μL de cada iniciador (10 

pmol/μL) e 10,0 μL da solução com o DNA extraído das amostras cervicais. O protocolo de 

reação foi padronizado: 95°C durante 4 minutos, seguido de 40 ciclos a 94°C por 1 minuto, 

50,1°C por 1 minuto e 72°C por 1 minuto, extensão final a 72°C durante 7 minutos (MIRANDA 

et al., 2013; SILVA et al., 2020). 

O produto de amplificação da reação foi identificado utilizando eletroforese em gel de 

agarose 2% corado com GelRed® (Biotium), como descrito para PCR utilizando os iniciadores 

BAF/BAR. Amostras nas quais houve a amplificação de fragmentos de 450 pb, correspondentes 

ao gene L1 do HPV, foram consideradas positivas para a presença viral. 

Naquelas amostras em que a infecção viral foi detectada por PCR (MY09/MY11), a 

genotipagem do HPV foi realizada pelo método de digestão enzimática (RFLP), segundo 

Kaneshima e colaboradores (2001). Foram utilizadas quatro endonucleases de restrição 

FastDigest BamHI® (Thermo Fisher Scientific), FastDigest DdeI® (Thermo Fisher Scientific), 

FastDigest HaeIII® (Thermo Fisher Scientific) e FastDigest HinfI® (Thermo Fisher Scientific). 

O volume final das reações foi de 30,0 µL [1,0 µL da enzima (1U/µL), 2,0 µL de FastDigest 

Green Buffer 10X (Thermo Fisher Scientific), 17,0 µL de água (Nuclease Free-Water) e 10,0 

µL do DNA amplificado]. As reações foram incubadas a 37ºC durante 5 minutos.  

O produto de amplificação da reação foi identificado utilizando eletroforese em gel de 

agarose 2% corado com GelRed® (Biotium). Para aplicação em gel, foram utilizados 10,0 µL 

do produto da RFLP.  

Todavia, as amostras em que não foram detectadas a presença viral por PCR 

(MY09/MY11) foram amplificadas por PCR utilizando os iniciadores GP5+ e GP6+ [PCR 

(GP5+/GP6+)] (Tabela 4) (JACOBS et al., 1997). Nas reações, foram utilizados 6,25 μL de 

PCR Master Mix® (Promega), 0,25 μL de água (Nuclease Free-Water), 0,5 μL de cada iniciador 

(10pmol/μL) e 5,0 μL da solução com o DNA extraído das amostras cervicais. O protocolo de 

reação utilizado foi: 95°C durante 4 minutos, seguido de 40 ciclos a 95°C por 1 minuto, 45°C 
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por 1 minuto e 72°C por 45 segundos, seguidos de extensão final a 72°C por 5 minutos 

(MIRANDA et al., 2013; SILVA et al., 2020). 

O produto de amplificação da reação foi identificado utilizando eletroforese em gel de 

agarose 2% corado com GelRed® (Biotium), como descrito para PCR (BAF/BAR). A presença 

do HPV foi confirmada naquelas amostras em que houve amplificação de um fragmento de 

110pb. 

As amostras positivas identificadas por PCR (MY09/MY11) e que não foi possível 

determinar o tipo viral por RFLP, bem como as amostras positivas por PCR (GP5+/GP6+) 

foram classificadas como HPV positivo tipo indeterminado. Posteriormente, estas amostras 

foram avaliadas por PCR tipo-específica com o objetivo de identificar a presença ou não dos 

quatro tipos virais presentes na vacina quadrivalente contra o HPV (HPV 6/11, 16 ou 18), 

utilizando-se iniciadores específicos para a detecção destes vírus (GRCE et al., 1997; ROCHA, 

2013). 

 

4.5.4. Otimização das técnicas para análise dos HPV tipo-específicos 6/11, 16 e 18 

 

 A sequência dos iniciadores e os protocolos da PCR utilizados foram apresentados nas 

Tabelas 4 e 5.  

 
Tabela 5: Protocolo de PCR para padronização e avaliação dos HPV tipo-específicos 6/11, 16 

e 18 

Tipo viral Nº de ciclos Temperatura (°C) Tempo Reação 

HPV 6/11 

1 94 4’ Desnaturação 

 94 30” Desnaturação 

35 46,6 a 57,9 30” Anelamento 

 72 30” Extensão 

1 72 7’ Extensão final 

HPV 16 

1 94 4’ Desnaturação 

 

35 

 

94 30” Desnaturação 

41,7 a 53,0 30” Anelamento 

72 30” Extensão 

1 72 7’ Extensão final 

HPV 18 

1 94 4’ Desnaturação 

30 

94 30” Desnaturação 

53,0 a 64,3 30” Anelamento 

72 30” Extensão 

1 72 7’ Extensão final 
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Durante a otimização, foram testadas condições dos parâmetros, na seguinte ordem: i) 

quantidade de amostras, ii) temperatura de anelamento dos iniciadores e iii) quantidade dos 

iniciadores. O termociclador utilizado foi o NyxTechnik/Amplitronyx™ 6. 

Inicialmente, para cada tipo de HPV foi determinada a quantidade de DNA a ser 

utilizada, testando-se de 1,0 µL a 7,5 µL da solução de DNA, baseado nos protocolos utilizados 

por Grce e colaboradores (1997) e Rocha (2013) (Tabela 6). 

Em seguida, foi estabelecida a temperatura de anelamento dos iniciadores através da 

realização de um gradiente de temperaturas, considerando uma amplitude que variou de acordo 

com o tipo de HPV, em que a mediana foi determinada como a condição ótima estimada. Para 

o cálculo, considerou-se a temperatura de melting determinada pelo conteúdo GC (Guanina-

Citosina) dos iniciadores, subtraída de 5°C (Tabela 5). A temperatura ótima de anelamento foi 

de 57,5ºC, 46,6ºC e 57,9ºC para os HPV 6/11, 16 e 18, respectivamente 

Tendo-se determinado a quantidade de DNA a ser utilizada e a temperatura de 

anelamento, foi realizada a avaliação da quantidade ideal dos iniciadores. Foram testados de 

1,0 µL a 2,5 µL de cada iniciador (10 pmol/µL) (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Quantidades de reagentes testadas no protocolo de PCR para avaliação dos HPV 

tipo-específicos 6/11, 16 e 18 

Reagentes HPV 6/11 HPV 16 HPV 18 

PCR Master Mix®1 12,5 μL 12,5 μL 12,5 μL 

Iniciadores2 1,0-1,5-2,0-2,5 μL  1,0-2,5 μL  1,0-1,5-2,0-2,5 μL  

DNA 1,0-3,0-7,5 μL  1,0-3,0-7,5 μL  1,0-2,5-7,5 μL  

Água3 qsp 25,0 μL qsp 25,0 μL qsp 25,0 μL 
10,2mM de cada desoxirribonucleotídeo (dNTP), 1,5mM de MgCl2 e 1,0 unidade de Taq DNA (Promega); 
2Concentração: 10 pmol/μL; 3Nuclease Free-Water (Promega) 

 

Ao final, as reações para a PCR tipo-específica foram preparadas utilizando-se: 12,5 μL 

de PCR Master Mix® (Promega), 7,5 μL de água (Nuclease Free-Water), 1,0 μL de cada 

iniciador específico (10 pmol/μL) e 3,0 μL da solução com o DNA extraído para os HPV 6/11 

e 18; e 12,5 μL de PCR Master Mix® (Promega), 2,5 μL de cada iniciador (10 pmol/μL) e 7,5 

μL da solução com o DNA para o HPV 16.  

O produto de amplificação da reação foi identificado utilizando eletroforese em gel de 

agarose 2% corado com GelRed® (Biotium), como descrito para PCR (BAF/BAR). A presença 

do HPV 6/11, 16 e/ou 18 foi confirmada naquelas amostras em que houve amplificação de 

fragmento de 301pb, 152pb e 216pb, respectivamente. 
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4.6.  CONDUTAS FRENTE AOS RESULTADOS DOS EXAMES 

 

Os resultados do exame citopatológico e do teste de HPV foram entregues às 

participantes pela enfermeira/doutoranda, momento em que foram esclarecidas as eventuais 

dúvidas e fornecidas as devidas orientações. Em razão da pandemia de COVID-19 (Corona 

Virus Disease 2019), a entrega dos exames foi realizada de modo virtual (via e-mail ou 

whatsapp) na ausência de alterações. Nos casos em que foi detectada alguma anormalidade nos 

resultados dos exames ou na presença de alguma queixa ginecológica, foram realizados os 

encaminhamentos necessários seguindo os procedimentos preconizados pelo Ministério da 

Saúde ou conforme o protocolo do estudo. Dessa forma, todas as jovens foram convidadas a 

repetir o exame citopatológico e teste de DNA-HPV, independente do resultado, após 12 a 18 

meses da realização do primeiro exame. Em relação à conduta após a segunda coleta (T1): (i) 

resultados sem alterações, ou na presença de lesão de baixo grau e/ou HPV de baixo risco, 

repetir os exames em três anos ou a partir dos 25 anos; e (ii) teste de DNA positivo para HPV 

16 ou 18, ou outros tipos de alto risco, repetir os exames em 12 meses. No caso de presença de 

ASC-H ou lesão de alto grau, foi realizado encaminhamento para colposcopia. 

Jovens diagnosticadas com verrugas genitais foram encaminhadas para tratamento com 

ginecologista. Em relação às vulvovaginites foram dados os seguintes encaminhamentos: 

jovens da cidade de Ouro Preto foram tratadas de acordo com o protocolo municipal pela 

enfermeira responsável pela coleta; e as jovens da cidade de Mariana foram encaminhadas para 

o médico de família ou ginecologista, conforme protocolo local. Outras queixas ginecológicas 

foram avaliadas e a conduta foi realizada avaliando cada caso individualmente. Um médico 

ginecologista integrou a equipe da pesquisa, dando apoio em relação aos encaminhamentos que 

foram necessários. 

 

4.7.  ESTUDO DE PAINEL 

 

O estudo de painel teve como base dados coletados em uma pesquisa de prevalência da 

infecção por HPV em mulheres de 18 a 75 anos realizada em Ouro Preto de 2008 a 2009 

(MIRANDA et al., 2012). Neste período foram recrutadas um total de 569 mulheres, 

selecionadas ao procurarem as UBS da sede ou distritos para realizar o exame de Papanicolaou. 

Do banco de dados dessa pesquisa foram extraídas informações apenas de mulheres na faixa 

etária de 18 a 24 anos referentes a história sexual e ginecológica e aos fatores de risco 
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relacionados ao desenvolvimento do câncer cervical. Além disso, foram selecionados os 

resultados do teste para detecção do HPV e do exame citopatológico do colo uterino das jovens 

participantes. Os dados obtidos do banco de dados referente ao trabalho realizado em 2008-

2009 (pré-vacinação) foram comparados aos deste estudo transversal conduzido no período de 

2018 a 2021 (pós-vacinação) buscando verificar mudanças na prevalência e perfil de infecção 

por HPV e lesões pré-neoplásicas da cérvice uterina.  

 

4.8.  ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

As informações coletadas nas entrevistas foram codificadas e duplamente digitadas no 

software EpiData (versão 3.1). Posteriormente, foi realizada a validação da dupla entrada, a 

conferência e a correção das divergências de digitação. Os resultados dos exames 

citopatológicos do colo uterino e da pesquisa de HPV foram tabulados no software Microsoft 

Excel® 2013. Os bancos de dados obtidos com as entrevistas e com os resultados dos exames 

foram analisados após a união das informações (merge), utilizando o software Stata/SE® 

(versão 10.0). O banco de dados em que foram retiradas as informações do estudo de painel foi 

tabulado no Microsoft Excel, sendo também analisado pelo software Stata. 

As análises foram realizadas em diferentes etapas descritas conforme a seguir. 

 

4.8.1. Descrição das variáveis 

 

 A variável desfecho foi a infecção pelo HPV, sendo avaliada dicotomizada de diferentes 

formas conforme a seguir: (i) HPV positivo ou negativo; (ii) de acordo com o tipo de HPV – 

vacinais (HPV6/11, 16 ou 18) e não vacinais; (iii) em relação ao risco oncogênico – baixo e 

alto risco; e (iv) de acordo com a característica da infecção – simples (apenas um tipo de HPV) 

ou múltipla (dois ou mais tipos de HPV). 

 As variáveis preditoras avaliadas foram o status de vacinação contra o HPV, as 

características sociodemográficas, comportamentais e história ginecológica das jovens de 18 a 

24 anos. O status de vacinação foi dicotomizado em vacinada e não vacinada. As características 

sociodemográficas avaliadas foram: cidade (Ouro Preto e Mariana); local de residência (distrito 

e sede); idade (18-19 anos, 20-21 anos, 22-24 anos); escolaridade (fundamental 

incompleto/completo, médio incompleto/completo, universitário incompleto); ocupação 

(trabalha, estuda, trabalha e estuda, não trabalha e não estuda); renda per capita familiar 



Santos, A.C.S.           47 

 

(≤R$500,00, >R$500,00-R$1.000, >R$1.000,00); e estado civil (casada/parceiro fixo e 

solteira). Em relação às características comportamentais e história ginecológica, foram 

investigadas: idade da primeira relação sexual (12-14 anos, 15-16 anos; >16 anos); número de 

parceiros sexuais (1-2, 3-4, ≥5); história de gravidez (sim e não); história de infecções 

sexualmente transmissíveis (sim e não); exame de Papanicolaou anterior (sim e não); uso de 

método contraceptivo hormonal (sim, já utilizou e não); uso de preservativo (sim, sempre; sim, 

às vezes; e não); consumo de bebida alcoólica (sim, já consumiu e não); consumo de cigarro 

(sim, já fumou, não). Outra variável avaliada foi a presença ou não de alterações no exame de 

Papanicolaou e de verrugas genitais. 

 

4.8.2. Estudo de coorte 

 

4.8.2.1. Linha de base 

 

As características das jovens foram apresentadas em relação ao status de vacinação, por 

meio de distribuição de frequências absolutas e relativas e a comparação entre os grupos foi 

realizada pelo teste qui-quadrado de Pearson. As prevalências de infecção pelo HPV e das 

alterações citológicas, além da distribuição dos tipos virais foram avaliadas de acordo com 

status vacinal e analisada através do teste para comparação de proporções. 

Para identificar os fatores associados à infecção pelo HPV e o efeito da vacinação, foi 

realizada a comparação entre jovens positiva/PCR+ com as negativa/PCR-. A existência de 

associação entre infecção e cada variável foi avaliada utilizando-se regressão de Poisson com 

estimativa de variância robusta, por meio da razão de prevalência (RP), com intervalo de 

confiança de 95% (IC 95%). Na análise bivariada, foram comparadas todas as variáveis do 

estudo, entre jovens infectadas e não infectadas. As variáveis que apresentaram associação 

estatística (p<0,25) com a infecção (PCR+) foram selecionadas. Posteriormente, essas variáveis 

foram agrupadas e realizada a análise multivariada. A análise multivariada iniciou com o 

modelo completo, contendo todas as variáveis com p<0,25, e foi realizado o descarte sucessivo 

de variáveis (backward selection) até que permanecesse no modelo apenas as com o valor de 

p<0,05, mostrando evidência de associação significativa. 
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4.8.2.2. Seguimento de 12 a 18 meses 

 

Nesta etapa, primeiramente, foi realizada a comparação entre as características das 

jovens que foram perdidas no seguimento e as que continuaram no estudo através do teste qui-

quadrado de Pearson, considerando-se p<0,05. Foram caracterizadas como perda de 

seguimento a recusa das jovens em comparecer à coleta após 12 a 18 meses ou os casos que 

não foi possível o contato com a participante. 

Em seguida, foi realizada a análise bivariada das curvas de sobrevida estimadas pelo 

método de Kaplan-Meier. Na comparação entre os grupos para cada variável, utilizou-se o teste 

de Log-rank. Variáveis com valores de p<0,25 no teste de Log-rank foram selecionadas para 

compor o modelo de regressão de Cox. 

A análise de sobrevida é utilizada quando o tempo entre exposição e evento é de 

interesse clínico. Neste estudo, a variável dependente de interesse foi a ocorrência de infecção 

por HPV (PCR+) em relação ao tempo. O modelo de Cox fornece as estimativas das razões de 

risco (HR). O tempo de sobrevivência foi contado a partir do estudo transversal (linha de base), 

considerado tempo zero (T0). Foi classificado como evento os seguintes casos: (i) HPV 

negativo no T0 e HPV positivo no T1; e (ii) HPV positivo no T0 e HPV positivo para tipo viral 

diferente do apresentado no T0. Por outro lado, foi classificado como censura os casos a seguir: 

(i) HPV negativo nos dois momentos; (ii) HPV positivo no T0 e HPV negativo no T1; (iii) HPV 

positivo para o mesmo tipo viral em ambos os tempos; (iv) não realização da coleta no tempo 

1 (perda); e (v) casos que ainda não havia completado o tempo mínimo de 12 meses de 

seguimento. Participantes que não realizaram a coleta no T1 (perda) foram censuradas, 

acrescentou-se seis meses, que equivale ao tempo médio de seguimento entre T0 e T1. 

Participantes que não apresentaram o evento e que não tiveram o tempo de acompanhamento 

de 12 meses (censura administrativa) considerou-se 14 meses, que foi o tempo médio de retorno 

para realização da segunda coleta. 

A taxa de incidência pessoa/tempo foi estimada para o tempo 1 (T1) da avaliação do 

estudo de coorte. No denominador da taxa foi utilizado jovem/tempo de acompanhamento e 

intervalo de confiança de 95%. Foi estimada taxa de incidência para infecção por HPV, no 

grupo vacinado e não vacinado. A efetividade da vacina contra o HPV foi calculada a partir da 

fórmula: Efetividade = (1 - Razão de Risco ajustada) x 100. 

Devido a um pequeno número de eventos, apenas uma análise descritiva foi realizada 

para avaliar os tipos virais e as alterações citológicas apresentadas pelas participantes 

comparando os resultados da linha de base e após 12 a 18 meses de seguimento. 
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4.8.3. Estudo de painel 

 

As análises do estudo de painel foram realizadas objetivando comparar as prevalências 

de infecção e alterações citológicas das jovens participantes dos estudos realizados em 2008-

2009 (pré-vacinação) e 2018-2021 (pós-vacinação). Inicialmente foi realizada a comparação 

das características sociodemográficas e comportamentais entre as jovens participantes do 

estudo pré-vacinação e as jovens do atual trabalho (estudo transversal), pós-vacinação, 

verificando a comparabilidade entre os grupos. Foram avaliadas as variáveis 

sociodemográficas, história sexual e reprodutiva, fatores de risco relacionados ao câncer 

cervical, bem como a prevalência de infecção pelo HPV e a presença de alterações no exame 

citopatológico do colo uterino. Essa comparação se deu pelo teste qui-quadrado de Pearson, 

considerando-se p<0,05. O teste para comparação de proporções foi realizado para avaliar a 

prevalência de infecção por HPV geral e específico para cada tipo viral identificado, e de 

alterações citológicas nos dois momentos. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1.  ESTUDO DE COORTE 

 

5.1.1. Linha de base 

 

No período de novembro de 2018 a março de 2021, 366 jovens foram entrevistadas, no 

entanto, 96 (26,2%) não compareceram na data agendada para a realização do exame de 

Papanicolaou e teste de DNA-HPV. Dessa forma, a amostra avaliada foi de 270 jovens, 

correspondendo a 48,1% (n=270/561) da amostra previamente calculada. 

As características das 96 entrevistadas que não compareceram para realizar o exame 

foram comparadas às das participantes deste estudo. Foi observada diferença estatística apenas 

para a variável idade, sendo que 69,5% das jovens que se recusaram a participar do estudo 

estavam na faixa etária de 18 a 19 anos, em relação a 43,0% das jovens que integraram este 

trabalho. 

 

5.1.1.1. Caracterização da amostra 

 

Dentre as 270 jovens incluídas na linha de base, 97 (35,9%) foram vacinadas contra o 

HPV, sendo que, 28,5% (n=77) receberam o esquema completo e 7,4% (n=20) não 

completaram o esquema vacinal (Figura 6). 

 

Figura 6:  Status de vacinação contra o HPV entre jovens de 18 a 24 anos, Ouro Preto e 

Mariana, 2018-2021 
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Do total de jovens vacinadas, 95,9% (n=93) foram imunizadas gratuitamente pela rede 

pública. Quanto aos eventos adversos pós-vacinação, 8,2% (n=8) relataram ter apresentado 

reações leves, sendo citadas: dor (n=4) e vermelhidão/edema (n=1) no local da aplicação, 

cefaleia (n=2), vertigem (n=3) e febre (n=2). 

As participantes não vacinadas contra o HPV, em sua maioria (90,2%; n=156), relataram 

o fato de estarem fora da faixa etária de cobertura contemplada pelo Programa Nacional de 

Imunização como motivo para a não adesão à vacina. 

As Tabelas 7 e 8 apresentam as características sociodemográficas, comportamentais e 

história ginecológica das participantes deste estudo. 

A maioria das jovens (n=195; 72,2%) era residente da cidade de Ouro Preto e morava 

na sede dos municípios (n=232; 85,9%). A idade média das participantes foi de 20,1±1,7 anos, 

sendo que 43,0% (n=116) tinha entre 18 e 19 anos. A maior parte possuía ensino médio 

incompleto ou completo (n=189; 70,0%), 38,5% (n=104) era estudante e 54,8% (n=126) tinha 

renda familiar per capita de R$500,00 ou menos. Adicionalmente, 50,7% (n=137) das jovens 

se declararam solteiras. Foi observada diferença significativa entre os grupos vacinado e não 

vacinado em relação à cidade de residência, idade e escolaridade. A diferença encontrada 

quanto à cidade das participantes (p=0,006), deve-se ao fato do recrutamento ter se iniciado em 

Ouro Preto e, com a pandemia de COVID-19, houve maior dificuldade na expansão da busca 

de novas mulheres em Mariana. Além disso, como esperado, foi observado um decréscimo da 

vacinação entre as jovens de 20 anos ou mais (p<0,001), devido estas não estarem na faixa 

etária alvo da imunização contra o HPV no momento da implementação da vacina no calendário 

nacional. Em relação à diferença observada entre os grupos quanto à escolaridade (p=0,008), 

era previsto que a maior parte das jovens vacinadas possuísse apenas o ensino médio e uma 

menor proporção tivesse ingressado no ensino superior comparada às não vacinadas em função 

da idade das participantes (Tabela 7). 
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Tabela 7: Características sociodemográficas das jovens entre 18 e 24 anos de acordo com o 

status de vacinação contra o HPV, Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais, 2018-2021 

Características 
Total 

n (%) 

Vacinada 

n (%) 

Não vacinada 

n (%) 
Valor-pa 

Cidade     

Mariana 75 (27,8) 16 (16,5) 59 (34,1)  

Ouro Preto 195 (72,2) 81 (83,5) 114 (65,9) 0,002 

Local de residência     

Distrito 38 (14,1) 14 (14,4) 24 (13,9)  

Sede 232 (85,9) 83 (85,6) 149 (86,1) 0,899 

Idade     

18-19 anos 116 (43,0) 79 (81,5) 37 (21,4)  

20-21 anos 92 (34,0) 11 (11,3) 81 (46,8)  

22-24 anos 62 (23,0) 7 (7,2) 55 (31,8) <0,001 

Escolaridade     

Fundamental incompleto/completo 20 (7,4) 3 (3,1) 17 (9,8)  

Médio incompleto/completo 189 (70,0) 81 (83,5) 108 (62,4)  

Universitário incompleto 61 (22,6) 13 (13,4) 48 (27,8) 0,001 

Ocupação     

Trabalha 47 (17,4) 13 (13,4) 34 (19,6)  

Estuda 104 (38,5) 46 (47,4) 58 (33,5)  

Trabalha e estuda 57 (21,1) 19 (19,6) 38 (22,0)  

Não trabalha e não estuda 62 (23,0) 19 (19,6) 43 (24,9) 0,143 

Renda per capita familiar1     

≤R$500,00 126 (54,8) 47 (61,9) 79 (51,3)  

>R$500,00-R$1.000 81 (35,2) 21 (27,6) 60 (39,0)  

>R$1.000,00 23 (10,0) 8 (10,5) 15 (9,7) 0,232 

Estado civil     

Casada/Parceiro Fixo2 133 (49,3) 45 (46,4) 88 (50,9)  

Solteira 137 (50,7) 52 (53,6) 85 (49,1) 0,480 
aQui quadrado de Pearson. 
1Quarenta jovens não souberam relatar a renda familiar. 
2Parceiro fixo, por pelo menos seis meses, sem contrato legal ou religioso, residindo ou não na mesma casa. 

 

No que se refere ao comportamento sexual, a média de idade de início da atividade 

sexual foi de 15,8±1,7 anos, variando de 12 a 21. Em relação ao número de parceiros sexuais, 

a média foi de 4,3±4,5. Gravidez foi relatada por cerca de um quarto das participantes (n=70; 

25,9%), com média de idade da primeira gravidez de 17,7±2,4 anos. Sobre as infecções 

sexualmente transmissíveis, 8,6% (n=23) das jovens disseram que foram diagnosticadas 

anteriormente com uma ou mais infecções, sendo citadas HPV/verruga genital (n=13), herpes 

genital (n=4), sífilis (n=3), tricomoníase (n=3) e gonorreia (n=2) (Tabela 8). 
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Tabela 8: Características comportamentais e história ginecológica das jovens entre 18 e 24 

anos de acordo com o status de vacinação contra o HPV, Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais, 

2018-2021 

Características 
Total 

n (%) 

Vacinada 

n (%) 

Não vacinada 

n (%) 
Valor-pa 

Idade da primeira relação     

12-14 anos  55 (20,4) 18 (18,6) 37 (21,4)  

15-16 anos 127 (47,0) 48 (49,5) 79 (45,7)  

>16 anos 88 (32,6) 31 (31,9) 57 (32,9) 0,796 

Número de parceiros sexuais     

1-2 117 (43,3) 57 (58,8) 60 (34,7)  

3-4 62 (23,0) 18 (18,6) 44 (25,4)  

≥5 91 (33,7) 22 (22,7) 69 (39,9) 0,001 

História de gravidez     

Sim 70 (25,9) 17 (17,5) 53 (30,6)  

Não 200 (74,1) 80 (82,5) 120 (69,4) 0,018 

Infecção sexualmente transmissível1     

Sim 23 (8,6) 5 (5,2) 18 (10,5)  

Não 246 (91,4) 92 (94,8) 148 (89,5) 0,135 

Exame de Papanicolaou anterior     

Sim 149 (55,2) 33 (34,0) 116 (67,0)  

Não 121 (44,8) 64 (66,0) 57 (33,0) <0,001 

Uso de anticoncepcional hormonal     

Sim 164 (60,7) 59 (60,8) 105 (60,7)  

Já utilizou 57 (21,1) 16 (16,5) 41 (23,7)  

Não 49 (18,2) 22 (22,7) 27 (15,6) 0,198 

Uso de preservativo     

Sim, sempre  62 (23,0) 29 (29,9) 33 (19,1)  

Sim, às vezes 121 (44,8) 42 (43,3) 79 (45,7)  

Não 87 (32,2) 26 (26,8) 61 (35,3) 0,099 

Consumo de bebida alcóolica     

Sim  196 (72,6) 70 (72,2) 126 (72,8)  

Já consumiu 11 (4,1) 2 (2,1) 9 (5,2)  

Não 63 (23,3) 25 (25,8) 38 (22,0) 0,388 

Consumo de cigarro     

Sim 44 (16,3) 14 (14,4) 30 (17,3)  

Já fumou 22 (8,1) 7 (7,2) 15 (8,7)  

Não 204 (75,6) 76 (78,4) 128 (74,0) 0,726 
aQui quadrado de Pearson. 
1Uma jovem não soube relatar sobre o diagnóstico de infecção sexualmente transmissível. 

 

Mais da metade das jovens (n=149; 55,2%) já havia realizado o exame de Papanicolaou. 

Dentre estas, 98 (65,8%) fizeram um ou dois exames, em média, nos últimos 15 meses. Quanto 

ao uso de métodos contraceptivos, 60,7% (n=164) das participantes utilizavam 

anticoncepcional hormonal, com média de uso de 2,9 anos, e apenas 23,0% (n=62) utilizavam 

o preservativo regularmente. Além disso, 72,6% (n=196) faziam uso de bebida alcóolica, com 

média de consumo de 3,8 anos e, a maior parte, consumia numa frequência de 2 a 4 vezes por 

mês (n=102; 52,0%). Quanto ao tabagismo, 16,3% (n=44) reportaram fazer uso de cigarro, em 

média, há 3,1 anos. Dentre estas, 20 (45,4%) fumavam de 1 a 3 cigarros por dia e a maioria 
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(n=26; 59,1%) consumia cigarro de palha. Diferenças significativas foram observadas para o 

número de parceiros sexuais, história de gravidez e realização anterior do exame de 

Papanicolaou na comparação entre as jovens vacinadas e não vacinadas (Tabela 8). Isso pode 

ser explicado pela diferença de idade entre os grupos, pois a maioria das jovens com 18-19 

anos, faixa etária com maior número de vacinadas, possuía de um a dois parceiros sexuais 

(n=65; 56,0%), não havia realizado o exame citopatológico do colo uterino (n=73; 62,9%) e 

não tinha história de gravidez (n=95; 81,9%). 

 

5.1.1.2. Infecção por HPV 

 

A prevalência de infecção por HPV entre as participantes foi de 25,2% (IC95% 20,4-

30,7) (n=68), não sendo observada diferença entre os grupos vacinado (27,8%) e não vacinado 

(23,7%; p=0,453) (Tabela 9).  

 

Tabela 9: Prevalência de infecção por HPV de acordo com o status de vacinação entre jovens 

de 18 a 24 anos, Ouro Preto e Mariana, 2018-2021 

Infecção por HPV 
Prevalência (IC95%) 

p-valor 
Vacinada Não vacinada 

HPV positivo – geral (n=68) 27,8 (18,9-36,7) 23,7 (17,4-30,0) 0,453 

Infecção múltipla1 (n=5) 3,7 (0,0-7,7) 1,3 (0,0-3,1) 0,237 

Tipo viral    

Vacinal    

HPV6/11 (n=7) 1,0 (0,0-3,0) 3,5 (0,7-6,2) 0,227 

HPV16 (n=6) 0,0 3,5 (0,7-6,2) – 

HPV18 (n=2) 0,0 1,2 (0,0-2,7) – 

HPV6/11, 16 e 18 (n=14) 1,0 (0,0-3,0) 7,5 (3,6-11,4) 0,021 

Não vacinal    

HPV331 (n=6) 6,1 (0,9-11,3) 0,7 (0,0-1,9) 0,012 

HPV451 (n=4) 3,7 (0,0-7,7) 0,7 (0,0-1,9) 0,091 

HPV33 e 451 (n=10) 9,8 (3,3-16,2) 1,3 (0,0-3,1) 0,002 

HPV531 (n=8) 2,4 (0,0-5,8) 3,9 (0,8-7,0) 0,545 

HPV611 (n=1) 1,2 (0,0-3,6) 0,0 – 

HPV831 (n=2) 2,4 (0,0-5,8) 0,0 – 

HPV indeterminado (n=36) 15,5 (8,3-22,7) 12,1 (7,3-17,0) 0,441 

Não vacinal – geral (n=54) 26,8 (18,0-35,6) 16,9 (10,7-21,7) 0,036 

Classificação (risco oncogênico)    

HPV - alto risco1 (n=18) 9,8 (3,3-16,2) 6,6 (2,6-10,5) 0,384 

HPV - baixo risco1 (n=10) 4,9 (0,2-9,5) 3,9 (0,8-7,0) 0,737 

HPV - alto risco (exceto 16 e 

18)1,2 (n=10) 

9,8 (3,3-16,2) 1,4 (0,0-3,3) 0,003 

1Excluída infecção por HPV do tipo indeterminado não vacinal (n=36). 
2Excluída infecção por HPV16 ou 18 (n=8) 
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Em relação à característica da infecção, simples ou múltipla, 3,7% das jovens que 

receberam pelo menos uma dose da vacina, estavam infectadas com mais de um tipo de HPV, 

comparada a 1,3% das não vacinadas (p=0,237) (Tabela 9). 

Foram identificados nove tipos virais (HPV 6, 11, 16, 18, 33, 45, 53, 61 e 83), sendo 

mais frequentes HPV53 (n=8; 3,0%), HPV6/11 (n=7; 2,6%) e HPVs 16 e 33 (ambos detectados 

em 6 jovens; 2,2% cada) (Tabela 9). 

Quanto aos tipos vacinais (HPV6/11/16/18), foi observada uma prevalência 

significativamente menor entre as jovens imunizadas (1,0%) comparada àquelas não vacinadas 

(7,5%; p=0,021). Nenhuma participante vacinada foi identificada com infecção pelos HPVs 16 

e 18 e apenas uma jovem apresentou infecção pelo HPV6/11 (Tabela 9). Contudo, essa jovem 

havia recebido apenas uma dose da vacina quadrivalente (esquema vacinal incompleto).  

Não foi possível determinar o tipo viral presente em 13,3% (n=36) das amostras, com 

as técnicas utilizadas. No entanto, estas amostras foram negativas para os quatro tipos de HPV 

da vacina quadrivalente. Assim, a prevalência de tipos não vacinais foi de 20,0% (n=54), sendo 

mais elevada entre as jovens vacinadas (26,8%) versus as não vacinadas (16,9%; p=0,036). 

Considerando os tipos específicos, dentre as 10 participantes identificadas com HPVs 33 e 45, 

9,8% havia recebido a vacina e 1,3% eram do grupo não vacinado (p=0,002). Já para o HPV53 

não houve diferença na prevalência de infecção entre os grupos (p=0,545). Adicionalmente, 

apenas jovens vacinadas foram diagnosticadas com os tipos HPVs 61 e 83, com uma 

prevalência de 1,2% e 2,4%, respectivamente (Tabela 9). 

Na avaliação da infecção de acordo com o risco oncogênico, 4,3% (n=10) das 

participantes foram identificadas com infecção por HPV de baixo risco e 7,7% (n=18) com 

HPV de alto risco, não havendo diferença quanto ao status de vacinação. Por outro lado, a 

prevalência de HPV de alto risco, excluindo os tipos 16 e 18, foi significativamente maior entre 

as jovens imunizadas (9,8%), comparada àquelas que não receberam a vacina (1,4%, p=0,003) 

(Tabela 9). 

Além da infecção pelo HPV, duas jovens vacinadas (2,1%) foram diagnosticadas com 

verruga na região genital, comparada a uma jovem não vacinada (0,6%, p=0,264). Estas três 

participantes não foram diagnosticadas com a infecção pelo HPV pelas técnicas utilizadas neste 

estudo (dados não mostrados). 
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5.1.1.3. Análise dos fatores relacionados à infecção por HPV e efeito da vacinação

  

As tabelas 10 e 11 mostram a análise bivariada de regressão de Poisson das variáveis 

relacionadas ao status de vacinação e às características sociodemográficas, comportamentais e 

história ginecológica de acordo com a infecção pelo HPV.  

 

Tabela 10: Análise bivariada das variáveis relacionadas ao status de vacinação e às 

características sociodemográficas das jovens entre 18 e 24 anos de acordo com a infecção pelo 

HPV, Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais, 2018-2021 

Variáveis 
Infecção pelo HPV 

RPa (IC95%) p-valor 
Sim - n (%) Não - n (%) 

Vacinação contra o HPV     

Sim 27 (27,8) 70 (72,2)   

Não 41 (23,7) 132 (76,3) 0,85 (0,56-1,29) 0,451 

Cidade     

Mariana 16 (21,3) 59 (78,7) 1  

Ouro Preto 52 (26,7) 143 (73,3) 1,25 (0,76-2,05) 0,376 

Local de residência     

Distrito 10 (26,3) 28 (73,7) 1  

Sede 58 (25,0) 174 (75,0) 0,95 (053-1,69) 0,862 

Idade      

18-19 anos 30 (25,9) 86 (74,1) 1  

20-21 anos 24 (26,1) 68 (73,9) 1,01 (0,63-1,60) 0,971 

22-24 anos 14 (22,6) 48 (77,4) 0,87 (0,50-1,52) 0,632 

Escolaridade     

Fundamental 

incompleto/completo 

3 (15,0) 17 (85,0) 1  

Médio incompleto/completo 52 (27,5) 137 (72,5) 1,83 (0,63-5,35) 0,267 

Universitário incompleto 13 (21,3) 48 (78,7) 1,42 (0,45-4,49) 0,550 

Ocupação     

Trabalha 14 (29,8) 33 (70,2) 1  

Estuda 22 (21,1) 82 (78,9) 0,71 (0,40-1,26) 0,244 

Trabalha e estuda 17 (29,8) 40 (70,2) 1,00 (0,55-1,81) 0,997 

Não trabalha e não estuda 15 (24,2) 47 (75,8) 0,81 (0,43-1,51) 0,513 

Renda per capita familiar1     

≤R$500,00 35 (27,8) 91 (72,2) 1  

>R$500,00-R$1.000 21 (25,9) 60 (74,1) 0,93 (0,59-1,48) 0,771 

>R$1.000,00 4 (17,4) 19 (82,6) 0,63 (0,24-1,60) 0,327 

Estado civil     

Casada/Parceiro fixo2 22 (16,5) 111 (83,5) 1  

Solteira 46 (33,6) 91 (66,4) 2,03 (1,29-3,18) 0,002 
a RP = Razão de Prevalência 
1Quarenta jovens não souberam relatar a renda familiar. 
2Parceiro fixo, por pelo menos seis meses, sem contrato legal ou religioso, residindo ou não na mesma casa. 

 

 

A análise bivariada foi realizada comparando jovens infectadas (n=68) e não infectadas 

(n=202). As variáveis que apresentaram p<0,25 foram selecionadas e incluídas em um modelo 

de regressão multivariado de Poisson para avaliação da efetividade da vacina sendo elas:  (i) 
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estado civil (casada/parceiro fixo versus solteira); (ii) idade da primeira relação (12-14 anos; 

versus 15-16 anos; >16 anos); (iii) número de parceiros sexuais (1-2; versus 3-4; ≥5); (iv) exame 

de Papanicolaou anterior (sim versus não); (v) uso de anticoncepcional hormonal (sim; versus 

já utilizou; não); (vi) uso de preservativo (sim, sempre; versus sim, às vezes; não); e (vii) 

consumo de cigarro (sim; versus já fumou; não) (Tabelas 10 e 11).  

 

Tabela 11: Análise bivariada das variáveis relacionadas às características comportamentais e 

história ginecológica das jovens entre 18 e 24 anos de acordo com a infecção pelo HPV, Ouro 

Preto e Mariana, Minas Gerais, 2018-2021 

Variáveis 
Infecção pelo HPV 

RPa (IC95%) 
 

Sim - n (%) Não - n (%) p-valor 

Idade da primeira relação     

12-14 anos  10 (18,2) 45 (81,8) 1  

15-16 anos 33 (26,0) 94 (74,0) 1,43 (0,76-2,70) 0,270 

>16 anos 25 (28,4) 63 (71,6) 1,56 (0,81-3,00) 0,180 

Número de parceiros sexuais     

1-2 24 (20,5) 93 (79,5) 1  

3-4 14 (22,6) 48 (77,4) 1,10 (0,61-1,97) 0,747 

≥5 30 (33,0) 61 (67,0) 1,61 (1,01-2,55) 0,044 

História de gravidez     

Sim 55 (78,6) 15 (21,4) 1  

Não  53 (26,5) 147 (73,5) 1,24 (0,75-2,05) 0,410 

Infecção sexualmente 

transmissível 

    

Sim 7 (30,4) 16 (69,6) 1  

Não  61 (24,8) 185 (75,2) 0,81 (0,42-1,57) 0,541 

Exame de Papanicolaou 

anterior 

    

Sim 31 (20,8) 118 (79,2) 1  

Não 37 (30,6) 84 (69,4) 1,47 (0,97-2,22) 0,068 

Uso de anticoncepcional 

hormonal 

    

Sim 38 (23,2) 126 (76,8) 1  

Já utilizou 8 (31,6) 39 (68,4) 1,36 (0,84-2,19) 0,200 

Não 12 (24,5) 37 (75,5) 1,06 (0,60-2,86) 0,848 

Uso de preservativo     

Sim, sempre  13 (21,0) 49 (79,0) 1  

Sim, às vezes 39 (23,2) 82 (67,8) 1,54 (0,89-2,66) 0,125 

Não 16 (18,4) 71 (81,6) 0,88 (0,45-1,69) 0,695 

Consumo de bebida alcóolica     

Sim 53 (27,0) 143 (73,0) 1  

Já consumiu 0 (0,0) 11 (100,0) –  – 

Não 15 (23,8) 48 (76,2) 0,88 (0,53-1,45) 0,617 

Consumo de cigarro     

Sim 14 (31,8) 30 (68,2) 1  

Já fumou 3 (13,6) 19 (86,4) 0,43 (0,14-1,39) 0,145 

Não 51 (25,0) 153 (75,0) 0,78 (0,48-1,29) 0,339 
a RP = Razão de Prevalência 
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Em seguida, após descarte sucessivo das variáveis, apenas aquelas com nível de 

significância (p<0,05) foram mantidas. Assim, o modelo final para avaliação da efetividade da 

vacina pelo critério da infecção por HPV foi composto pelo status de vacinação (RP: 1,14; 

IC95% 0,76-1,72), ajustado pelo estado civil (RP: 2,02; IC95% 1,29-3,16). Não foi observada 

evidência de associação entre o status de vacinação e a infecção geral pelo HPV na linha de 

base (dados não mostrados). 

 De forma semelhante, foi realizada a análise de efetividade da vacina contra o HPV em 

relação à infecção pelos tipos vacinais (HPV6/11/16/18) e não vacinais. Um total de 14 jovens 

estavam infectadas pelos tipos virais vacinais, 54 pelos tipos não vacinais e 202 apresentaram 

PCR negativa para HPV. Não foi demonstrada associação significativa da vacinação com a 

redução da infecção pelos HPVs 6/11, 16 e 18 na linha de base (RP: 0,16; IC95% 0,02-1,18; 

p=0,072) (Tabela 12). Contudo, foi observado que as jovens vacinadas apresentaram 

prevalência mais elevada de infecção pelos tipos não vacinais (RP: 1,84; IC95% 1,15-2,97; 

p=0,012) (Tabela 13). 

 

Tabela 12: Efetividade da vacina contra o HPV em relação à infecção pelos tipos virais 

6/11/16/18 entre jovens de 18 a 24 anos, Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais 2018-2021 

 

HPV positivo 

(6/11/16/18) 

n (%) 

HPV negativo 

n (%) 
RPa (IC95%) p-valor 

Vacinação contra o HPV     

Não  13 (9,0) 132 (91,0) 1  

Sim 1 (1,4) 70 (98,6)  0,16 (0,02-1,18) 0,072 
a RP = Razão de Prevalência 

 

Tabela 13: Efetividade da vacina contra o HPV em relação à infecção pelos tipos virais não 

vacinais entre jovens de 18 a 24 anos, Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais 2018-2021 

Variáveis 

HPV positivo 

(não vacinais) 

n (%) 

HPV negativo 

n (%) 
RPa (IC95%) p-valorb 

Vacinação contra o HPV     

Não  28 (17,5) 132 (82,5) 1  

Sim 26 (27,1) 70 (72,9) 1,84 (1,15-2,97) 0,012 
a RP = Razão de Prevalência 
b Ajustado pelas variáveis idade da primeira relação sexual, número de parceiros sexuais e uso de preservativo. 
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5.1.1.4. Alterações citológicas do colo uterino 

 

 No geral, a prevalência de alterações citológicas foi de 4,4% (IC95% 2,6-7,6) (n=12), 

não havendo diferença entre as jovens vacinadas (2,1%) e não vacinadas contra o HPV (5,8%; 

p=0,155) (Tabela 14).  

Foram identificadas três diferentes alterações citológicas: ASC-US (2,2%), LSIL (1,8%) 

e ASC-H (0,4%). Em relação a ASC-US, uma jovem vacinada apresentou esta alteração 

comparada a cinco não vacinadas, não sendo observada diferença ente os grupos (1,0% vs. 

2,9%; p=0,320). Nenhuma jovem vacinada foi identificada com LSIL. Contudo, uma jovem 

imunizada apresentou ASC-H (Tabela 14). 

 Além disso, observou-se que as duas participantes vacinadas e que apresentaram lesão 

citológica, ASC-US e ASC-H, estavam infectadas com HPV não vacinal. Adicionalmente, a 

jovem com ASC-H iniciou a vacinação com 21 anos e não completou o esquema de vacinação. 

 

Tabela 14: Prevalência de alterações citológicas do colo uterino entre jovens de 18 a 24 anos 

de acordo com o status de vacinação contra o HPV, Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais, 2018-

2021 

Alteração citológica 
Prevalência (IC95%) p-valor 

Vacinada Não vacinada  

Alteração – geral (n=12) 2,1 (0,0-4,9) 5,8 (2,3-9,3) 0,155 

Tipo de alteração    

ASC-US (n=6) 1,0 (0,0-3,0) 2,9 (0,4-5,4) 0,320 

LSIL (n=5) 0,0 2,9 (0,4-5,4) – 

ASC-H (n=1) 1,0 (0,0-3,0) 0,0 – 
1ASC-US: Células escamosas atípicas de significado indeterminado; 2LSIL: Lesão intraepitelial de baixo grau; 
3ASC-H: Células escamosas atípicas de significado indeterminado não podendo excluir lesão intraepitelial de alto 

grau. 

 

5.1.2. Seguimento de 12 a 18 meses 

 

5.1.2.1. Avaliação da perda de seguimento 

 

 Após 12 a 18 meses de seguimento, houve uma perda de 20,7% (n=56) da amostra. Essa 

perda foi avaliada em relação às principais caraterísticas demográficas, comportamentais, 

história ginecológica e status de vacinação das participantes. Apenas para a variável história de 

gravidez foi observada diferença significativa entre a perda e as jovens que se mantiveram no 

seguimento, demonstrando que a perda foi balanceada, não levando a viés de seguimento 

(Tabela 15). 
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Tabela 15: Características sociodemográficas, comportamentais, história ginecológica e status 

de vacinação das jovens entre 18 e 24 anos de acordo com a perda de seguimento, Ouro Preto 

e Mariana, Minas Gerais, 2018-2021 

Características 
Total  

n (%) 

Perda 
Valor-pa 

Sim - n (%) Não - n (%) 

Jovens 270 (100,0%) 56 (20,7) 214 (79,3) -- 

Cidade     

Mariana 75 (27,8) 20 (35,7) 55 (25,7)  

Ouro Preto 195 (72,2) 36 (64,3) 159 (74,3) 0,136 

Idade (anos)     

18-19 116 (43,0) 22 (39,3) 94 (43,9)  

20-21 92 (34,1) 18 (32,1) 74 (34,6)  

22-24 62 (23,0) 16 (28,6) 46 (21,5) 0,531 

Renda per capita familiar1     

≤R$500,00 126 (54,8) 31 (66,0) 95 (51,9)  

>R$500,00-R$1.000 91 (35,2) 10 (21,3) 71 (38,8)  

>R$1.000,00 23 (10,0) 6 (12,8) 17 (9,3) 0,080 

Estado civil     

Casada/Parceiro fixo2 133 (49,3) 29 (51,8) 104 (48,6)  

Solteira 137 (50,7) 27 (48,2) 110 (51,4) 0,671 

Vacinação contra o HPV     

Sim 97 (35,9) 16 (28,6) 81 (37,8)  

Não 173 (64,1) 40 (71,4) 133 (62,2) 0,198 

Idade da primeira relação     

12-14 anos  55 (20,4) 11 (19,6) 44 (20,5)  

15-16 anos 127 (47,0) 28 (50,0) 99 (46,3)  

>16 anos 88 (32,6) 17 (30,4) 71 (33,2) 0,879 

Número de parceiros sexuais     

1-2 117 (43,3) 24 (42,9) 93 (43,5)  

3-4 62 (23,0) 14 (25,0) 48 (22,4)  

≥5 91 (33,7) 18 (32,1) 73 (34,1) 0,913 

História de gravidez     

Sim 70 (25,9) 23 (41,1) 47 (22,0)  

Não 200 (74,1) 33 (58,9) 167 (78,0) 0,004 
a Qui quadrado de Pearson. 
1Quarenta jovens não souberam relatar a renda familiar. 
2Parceiro fixo, por pelo menos seis meses, sem contrato legal ou religioso, residindo ou não na mesma casa. 

 

5.1.2.2. Análise de sobrevida para infecção por HPV 

 

 Com o objetivo de avaliar a efetividade da vacina contra o HPV, considerando o tempo 

de entrada na coorte (T0) até a ocorrência da infecção (evento), foi utilizado o modelo de 

regressão de Cox. Foram identificados 36 eventos, sendo 33 de jovens que apresentaram PCR 

negativa para HPV no T0 e no seguimento foram diagnosticadas com algum tipo de HPV. Além 

de três amostras identificadas com tipo viral no T1 diferente do detectado no T0. Quanto à 

censura, um total de 234 dados foram censurados devido: (i) aos resultados do teste de DNA-

HPV (n=136) – HPV negativo em T0 e T1, HPV positivo no T0/HPV negativo no T1, e HPV 
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positivo para o mesmo tipo viral nos dois momentos; (ii) a perda de seguimento (n=56); e (iii) 

ausência do tempo mínimo para realização da segunda coleta (n=42). 

A incidência geral de infecção por HPV, observada durante o estudo, foi de 12,5/100 

jovens/ano. Entre as participantes não vacinadas, a incidência foi de 14,5/100 jovens/ano 

comparada a 9,3/100 jovem/ano naquelas imunizadas (Tabela 16).  

  

Tabela 16: Análise bivariada de Kaplan-Meier verificando o risco de infecção por HPV no 

tempo de acordo com o status de vacinação e as características sociodemográficas das jovens 

de 18 a 24 anos, Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais, 2018-2021. 

VARIÁVEIS 
nº de 

eventos 

nº de 

Jovens 

avaliadas 

Tempo 

em 

risco 

Incid./100 

Jovem/ano 

Razão de risco 

(IC95%) 
Valor-p 

Vacinação contra o 

HPV 
      

Não 26 173 179,22 14,51 1  

Sim 10 97 107,42 9,31 0,52 (0,25-1,09) 0,078 

Cidade       

Mariana 11 75 76,51 14,38   

Ouro Preto 25 195 210,13 11,90 0,69 (0,34-1,42) 0,312 

Local de residência       

Distrito 5 38 38,34 13,04 1  

Sede 31 232 248,30 12,48 1,04 (0,39-2,76) 0,939 

Idade        

18-19 anos 19 116 127,14 14,94 1  

20-21 anos 12 92 97,10 12,36 0,95 (0,45-2,00) 0,915 

22-24 anos 5 62 62,40 8,01 0,81 (0,30-2,21) 0,716 

Escolaridade       

Fundamental 

incompleto/completo 

 

1 

 

20 

 

17,32 

 

5,77 

 

1 

 

Médio 

incompleto/completo 

 

28 

 

189 

 

204,49 

 

13,69 

 

1,7 (0,24-12,99) 

 

0,867 

Universitário 

incompleto 

 

7 

 

61 

 

64,83 

 

10,80 

 

1,9 (0,23-16,14) 

 

0,245 

Ocupação       

Trabalha 7 47 50,41 13,89 1  

Estuda 18 104 115,34 15,60 1,21 (0,48-3,06) 0,676 

Trabalha e estuda 7 57 61,97 11,29 1,07 (0,36-3,24) 0,865 

Não trabalha e não 

estuda 

 

4 

 

62 

 

58,91 

 

6,79 

 

0,83 (0,23-2,97) 

 

0,628 

Renda per capita 

familiar2 

      

≤R$500,00 15 126 130,69 11,48 1  

>R$500,00-R$1.000 13 81 89,35 14,55 1,29 (0,60-2,77)  

>R$1.000,00 1 23 23,38 4,28 0,46 (0,06-3,54) 0,525 

Estado civil       

Casada/Parceiro fixo 17 133 141,04 12,05 1  

Solteira 19 136 145,61 13,05 1,20 (0,61-2,33) 0,596 
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Tabela 17: Análise bivariada de Kaplan-Meier verificando o risco de infecção no tempo de 

acordo com as características comportamentais e história ginecológica das jovens de 18 a 24 

anos, Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais, 2018-2021 

VARIÁVEIS 
nº de 

eventos 

nº de 

Jovens 

avaliadas 

Tempo 

em 

risco 

Incid./100 

Jovem/mês 

Razão de risco 

(IC95%) 
Valor-p 

Idade da primeira 

relação 

      

12-13 anos  11 55 58,91 18,67 1  

14-16 anos 11 127 134,44 8,18 0,38 (0,16-0,92) 0,022 

≥17 anos 14 88 93,29 15,01 0,90 (0,41-1,99) 0,803 

Número de parceiros 

sexuais 

      

1-2 14 117 124,22 11,27 1  

3-4 9 62 66,41 13,55 0,86 (0,36-2,08) 0,854 

≥5 13 91 96,01 13,54 1,20 (0,56-2,58) 0,742 

História de gravidez       

Sim 5 70 69,64 7,18 1  

Não  31 200 217,00 14,28 2,46 (0,86-7,02) 0,081 

Infecção sexualmente 

transmissível 

      

Sim 4 23 25,62 15,61 1  

Não  32 246 260,43 12,29 1,08 (0,32-3,69) 0,896 

Exame de 

Papanicolaou 

anterior 

      

Sim 20 149 155,15 12,89 1  

Não 16 121 131,49 12,17 1,02 (0,52-2,00) 0,963 

Uso de 

anticoncepcional 

hormonal 

      

Sim 23 164 179,49 12,81 1  

Já utilizou 8 57 60,29 13,27 1,50 (0,64-3,33) 0,336 

Não 5 49 46,86 10,67 1,14 (0,43-3,05) 0,758 

Uso de preservativo       

Sim, sempre  8 62 62,80 12,74 1  

Sim, às vezes 16 121 131,03 12,21 0,85 (0,35-2,04) 0,846 

Não 12 87 92,81 12,93 0,94 (0,38-2,30) 0,748 

Consumo de bebida 

alcóolica 

      

Sim 26 196 209,38 12,42 1  

Já consumiu 4 11 13,57 29,47 0,94 (0,27-3,24) 0,917 

não 6 63 63,69 9,42 1,01 (0,41-2,47) 0,918 

Consumo de cigarro       

Sim 6 44 44,82 13,39 1  

Já fumou 4 22 24,09 16,60 0,65 (0,16-2,71) 0,613 

Não 26 204 217,73 11,94 0,79 (0,32-1,930 0,565 

 

Para investigar a efetividade da vacina contra HPV na redução das taxas de incidência 

da infecção por este vírus, inicialmente foi realizada uma análise bivariada através do teste de 

Kaplan-Meier (Tabelas 16 e 17). Variáveis com valores de p inferiores a 0,25 no teste de Log-
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rank foram selecionadas para compor o modelo multivariado. Dessa forma, as variáveis status 

de vacinação contra o HPV; escolaridade; idade da primeira relação sexual; e história de 

gravidez foram inseridas na análise multivariada de Cox (Tabelas 16 e 17). 

Após a análise multivariada de Cox, foi observada uma efetividade de 57% da vacina 

contra HPV após 12 a 18 meses de seguimento. Sendo esta efetividade ajustada pela idade da 

primeira relação sexual e histórico de gravidez (Tabela 18). 

 

Tabela 18: Modelo de regressão multivariado de Cox para análise da efetividade da vacina 

contra o HPV entre jovens de 18 a 24 anos, Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais, 2018-2021 

                   Variável Razão de risco (IC95%) Valor-pa 

Vacinação contra o HPV   

Não 1  

Sim 0,43 (0,20-0,91) 0,028 
a Ajustado pelas variáveis idade da primeira relação sexual e histórico de gravidez. 

 

 Através do gráfico de Kaplan-Meier, verificou-se que a probabilidade da jovem 

vacinada não se infectar com o HPV após 1,3 anos é de aproximadamente 87,0%, comparada a 

75,0% entre a jovem não vacinada. Isso permanece ao longo do tempo, demonstrando uma 

tendência da redução do risco de infecção por HPV entre as jovens vacinadas (Figura 7). 

 

Figura 7: Curva de sobrevivência de Kaplan-Meier demonstrando a probabilidade de infecção 

por HPV entre jovens de 18 a 24 anos vacinadas e não vacinadas, Ouro Preto e Mariana, Minas 

Gerais, 2018-2021 
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5.1.2.3. Tipos virais e alterações citológicas 

 

 A Figura 8 apresenta os tipos de HPV presentes entre as jovens vacinadas (A) e não 

vacinadas (B) na linha de base (T0) e após 12 a 18 meses de seguimento (T1). 

 Entre as participantes vacinadas, foram identificados sete tipos de HPV (HPV6, 11, 33, 

45, 53, 61 e 83) no início do estudo e cinco tipos virais (HPV26, 33, 53, 61 e 84) no T1. 

Nenhuma jovem imunizada apresentou HPV do tipo vacinal após 12 a 18 meses, comparada a 

uma jovem (1,0%) que apresentou HPV6/11 no T0. Infecção por HPV de alto risco pelo tipo 

33 foi mais frequente na linha de base em comparação ao T1 (6,1% vs. 1,8%). De forma similar, 

nenhuma jovem vacinada foi identificada com HPV45 no T1 versus 3,7% no T0. Já para o 

HPV53, classificado como de provável alto risco, as frequências desse tipo viral nos T0 e T1 

foram de 2,4% e 3,7%, respectivamente. Em relação aos tipos de baixo risco oncogênico, HPVs 

26 e 84, ambos estavam presentes apenas no T1. Por outro lado, HPV83 foi diagnosticado 

somente em duas jovens (2,4%) imunizadas no início do estudo. Para o HPV61, também de 

baixo risco, em cada um dos tempos foram identificadas uma jovem vacinada com este tipo 

viral. Um total de 22 amostras foram classificadas como HPV indeterminado não vacinal entre 

as jovens vacinadas, 15,4% no T0 e 11,4% no T1 (Figura 8A). 

 Na avaliação dos tipos de HPV presentes entre as jovens não vacinadas, foram 

detectados nove diferentes tipos virais, Os HPVs contidos na vacina quadrivalente 

(HPV6/11/16/18) estavam presentes nas amostras das participantes não vacinadas nos dois 

momentos do estudo. Para o HPV6/11 foi observado uma frequência maior no T1 (8,1%) 

comparada ao T0 (3,5%). Já para os HPVs 16 (3,5% vs. 2,7%) e 18 (1,2% vs. 1,8%), foram 

observadas frequências aproximadas na linha de base e no seguimento entre as jovens não 

vacinadas. O HPV33, foi detectado em uma jovem (0,7%) não vacinada no T0 e em sete (6,9%) 

no T1. Além desse tipo de alto risco, uma participante (0,7%) não imunizada apresentou 

infecção pelo HPV45 no T0 e outra (1,0%) foi diagnosticada com HPV52 no T1. Seis jovens 

(3,95%) não vacinadas apresentaram infecção pelo HPV53 (provável alto risco) no início do 

estudo, comparada a uma (1,0%) no seguimento. Quanto aos tipos de baixo risco oncogênico, 

foi observada uma frequência de 2,9% do HPV54 e 1,0% do HPV61 entre jovens não vacinadas 

no T1. HPV indeterminado não vacinal foi identificado em 12,1% das jovens que não receberam 

a vacina no T0 e 8,1% no T1 (Figura 8B). 

  Além do diagnóstico de infecção pelo HPV, cinco jovens não vacinadas (3,8%) foram 

identificadas com verruga na região genital no T1. Dentre estas, duas apresentaram infecção 
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por tipos virais vacinais, uma foi detectada com HPV6/11 e a outra com infecção múltipla pelos 

HPV16 e HPV6/11 (dados não mostrados). 

 

Figura 8: Frequência dos tipos de HPV no tempo 0 (T0) e tempo 1 (T1) de acordo com o status 

de vacinação em jovens de 18 a 24 anos, Ouro Preto e Mariana, 2018-2021 

 

(A) Vacinadas e (B) Não vacinadas  
1Ind: HPV indeterminado – tipo não vacinal 

 

Em relação as alterações citológicas, no geral, aproximadamente 4,0% das participantes 

apresentaram alteração citológica em cada momento do estudo. Entre as jovens vacinadas, 

ASC-US foi identificado em 1,0% das amostras no T0 e 3,3% no T1, não estando associada à 

infecção por HPV tipo vacinal. Já ASC-H foi diagnosticada em apenas uma jovem na linha de 
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base. Quanto às participantes não imunizadas, em 2,9% foi detectada ASC-US no T0, 

comparada a 2,7% no T1. Outra alteração observada neste grupo foi LSIL, com frequência de 

2,9% no T0 e 1,8% após 12 a 18 meses de seguimento (Figura 9A e 9B). Nenhuma alteração 

citológica diagnosticada no T0 foi detectada nas amostras no período de seguimento. A paciente 

diagnosticada com ASC-H na linha de base, foi tratada e encaminhada para biópsia. 

 

Figura 9: Frequência de alterações citológicas no tempo 0 (T0) e tempo 1 (T1) de acordo com 

o status de vacinação em jovens de 18 a 24 anos, Ouro Preto e Mariana, 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Vacinadas e (B) Não vacinadas  

1ASC-US: Células escamosas atípicas de significado indeterminado; 2ASC-H: Células escamosas atípicas de 

significado indeterminado não podendo excluir lesão intraepitelial de alto grau; 3LSIL: Lesão intraepitelial de 

baixo grau. 
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5.2.  ESTUDO DE PAINEL 

 

5.2.1. Características das participantes 

 

 Para compor o estudo de painel, foram utilizados dados de (i) 72 jovens de 18 a 24 anos 

selecionadas do banco de dados da pesquisa realizada em 2008-2009, pré-vacinação e (ii) 270 

participantes do estudo transversal realizado em 2018-2021, pós-vacinação (Tabela19). 

A maioria das participantes dos dois estudos possuíam ensino médio completo ou 

incompleto e mais da metade se declararam solteiras. Além disso, a maior parte das jovens já 

havia realizado o exame de Papanicolaou, fazia uso de anticoncepcional hormonal, consumia 

bebida alcóolica e não fumava. Para estas variáveis não foi observada diferença significativa 

entre as participantes selecionadas nos períodos antes e após a introdução da vacina no 

Programa Nacional de Imunização. No entanto, houve diferença significativa em relação à 

idade das participantes, idade da primeira relação sexual, número de parceiros sexuais e história 

de gravidez. A média de idade das jovens do estudo de 2008-2009 foi de 21,7±2,0 anos, sendo 

que 56,9% tinha entre 22 e 24 anos. Já no período pós-vacinação, a média de idade foi de 

20,1±1,7 anos, com 43,0% das participantes na faixa etária de 18-19 anos. Quanto à idade da 

primeira relação, observou-se que entre as jovens selecionadas em 2008-2009 a maioria iniciou 

a atividade sexual com média de idade de 16,7±2,3 anos, comparado a 15,8±1,7 anos das jovens 

do estudo realizado após 10 anos. No que se refere à história de gravidez, em 2008-2009 um 

maior número de participantes já havia ficado grávida, em relação às jovens do estudo de 2018-

2021 (41,7% vs. 25,9%) (Tabela 19). 
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Tabela 19: Características sociodemográficas e comportamentais das jovens de 18 a 24 anos 

nos períodos pré (2008-2009) e pós-vacinação (2018-2021), Ouro Preto e Mariana, Minas 

Gerais 

Características 

População 

Valor-pa 2008-2009 

n (%) 

2018-2021 

n (%) 

Jovens 72 (100,0) 270 (100,0) – 

Idade     

18-19 anos 14 (19,4) 116 (43,0)  

20-21 anos 17 (23,6) 92 (34,1)  

22-24 anos 41 (56,9) 62 (23,0) <0,001 

Escolaridade    

Fundamental incompleto/completo 2 (2,8) 20 (7,4)  

Médio incompleto/completo 60 (83,3) 189 (70,0)  

Universitário incompleto/completo 10 (13,9) 61 (22,6) 0,069 

Estado civil    

Casada/Parceiro Fixo 28 (38,9) 133 (49,3)  

Solteira 44 (61,1) 137 (50,7) 0,117 

Idade da primeira relação    

12-14 anos  13 (18,1) 55 (20,4)  

15-16 anos 18 (25,0) 127 (47,0)  

>16 anos 41 (56,9) 88 (32,6) <0,001 

Número de parceiros sexuais    

1-2 45 (63,4) 117 (43,3)  

3-4 16 (22,5) 62 (23,0)  

≥5 10 (14,1) 91 (33,7) 0,002 

História de gravidez    

Sim 30 (41,7) 70 (25,9)  

Não 42 (58,3) 200 (74,1) 0,009 

Exame de Papanicolaou anterior1    

Sim 41 (61,2) 149 (55,2)  

Não 26 (38,8) 121 (44,8) 0,375 

Uso de anticoncepcional hormonal    

Sim 49 (68,1) 164 (60,7)  

Já utilizou 9 (12,5) 57 (21,1)  

Não 14 (19,4) 49 (18,2) 0,256 

Consumo de bebida alcóolica    

Sim  49 (68,1) 196 (72,6)  

Já consumiu 2 (2,8) 11 (4,1)  

Não 21 (29,2) 63 (23,3) 0,548 

Consumo de cigarro    

Sim 10 (13,9) 44 (16,3)  

Já fumou 3 (4,2) 22 (8,1)  

Não 59 (81,9) 204 (75,6) 0,418 
aQui quadrado de Pearson. 
1Excluída 5 jovens do estudo 2008-2009 que não sabiam relatar sobre exame de Papanicolaou anterior. 
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5.2.2. Prevalência de infecção por HPV e alterações citológicas entre jovens nos anos 2008-

2009 e 2018-2021 

 

 A prevalência de infecção por HPV entre as jovens selecionadas no estudo pré-

vacinação (2008-2009) foi de 30,6%, não sendo observada diferença significativa comparando 

aos dados pós vacinação (2018-2021; 25,2%; p=0,358). Também não houve diferença na 

prevalência de infecção múltipla entre os dois grupos amostrais (4,5% vs. 2,1%; p=0,283) 

(Tabela 20).  

  

Tabela 20: Prevalência de infecção por HPV e de alterações citológicas nos períodos pré (2008-

2009) e pós-vacinação (2018-2021), entre jovens de 18 a 24 Ouro Preto e Mariana, Minas 

Gerais 

 
Prevalência (IC95%) 

Valor-p 
2008-2009 2018-2021 

Infecção por HPV – geral 30,6 (19,9-41,2) 25,2 (20,0-30,4) 0,358 

Infecção múltipla1 4,54 (0,0-9,6) 2,14 (0,3-4,0) 0,283 

Tipo viral    

Vacinal    

HPV6/111 7,6 (1,2-14,0) 2,6 (0,7-4,5) 0,051 

HPV161 7,6 (1,2-14,0) 2,2 (0,5-4,0) 0,028 

HPV181 1,5 (0,0-4,5) 0,7 (0,0-1,8) 0,549 

HPV16/181 9,1 (2,1-16,0) 3,0 (0,9-5,0) 0,026 

HPV6/11, 16 e 181 16,7 (7,7-25,7) 5,2 (2,5-7.8) 0,001 

Não vacinal    

HPV332 0,0 2,6 (0,5-4,6) – 

HPV452 0,0 1,7 (0,1-3,4) – 

HPV532 0,0 3,4 (1,1-5,7) – 

HPV582 1,5 (0,0-4,5) 0,0 – 

HPV612 1,5 (0,0-4,5) 0,4 (0,0-1,3) 0,338 

HPV662 1,5 (0,0-4,5) 0,0 – 

HPV672 1,5 (0,0-4,5) 0,0 – 

HPV832 1,5 (0,0-4,5) 0,8 (0,0-2,0) 0,634 

Não vacinal – geral1 7,6 (1,2-14,0) 20,0 (15,2-24,8) 0,017 

Classificação (risco oncogênico)    

HPV - alto risco2 12,1 (4,2-20,0) 7,7 (4,3-11,1) 0,259 

HPV - baixo risco2 10,6 (3,2-18,0) 3,4 (1,1-5,7) 0,018 

HPV - alto risco (exceto 16 e 

18) 2,3 

1,7 (0,0-4,9) 3,8 (1,5-6,1) 0,408 

Alteração citológica – geral 9,7 (2,9-16,6) 4,4 (2,0-6,9) 0,082 
1Excluído infecção por HPV do tipo indeterminado do estudo 2008-2009 (n=6).  
2Excluído infecção por HPV do tipo indeterminado – 2008-2009 (n=6); 2018-2021 (n=36). 
3Excluída infecção por HPV16 ou 18 (n=14) 

 

Na avaliação do tipo de HPV, vacinal ou não vacinal, jovens avaliadas no período pré-

vacinação, comparada àquelas do estudo pós-vacinação, apresentaram maior prevalência de 
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infecção pelo HPV16 (7,6% vs. 2,2%; p=0,028) e pelo conjunto dos tipos contidos na vacina 

quadrivalente – HPV6/11/16/18 (16,7% vs. 5,2%; p=0,001). Para o HPV6/11 foi observada 

menor prevalência no período após a introdução da vacina comparado ao período pré-vacinação 

(2,6% vs. 7,6%; p=0,051). Diferentemente, HPVs não vacinais foram diagnosticados em uma 

menor prevalência nos anos de 2008-2009 (7,6%), em relação a 2018-2021 (20,0%; p=0,017). 

Os tipos virais não vacinais HPV33, 45 e 53 não foram identificados entre as jovens do estudo 

conduzido antes da implementação da vacinação. Por outro lado, apenas esta população 

apresentou os HPVs 58, 66 e 67, com prevalência de 1,5% (n=1) de cada um destes tipos. 

Adicionalmente, ambos os grupos apresentaram infecção pelos HPV61 (1,5% vs. 0,4%) e 

HPV83 (1,5% vs. 0,8%), mas não foi observada diferença significativa na prevalência destes 

tipos virais (Tabela 20). 

 Quanto ao risco oncogênico, foram identificados cinco tipos de baixo risco (HPV6/11, 

61, 66, 67 e 83) no período pré-vacinação e três no período após a introdução da vacina 

(HPV6/11, 61 e 83), com prevalência significativamente mais elevada em 2008-2009 (10,6% 

vs. 3,4%; p=0,018). Três diferentes tipos de HPV de alto risco estavam presentes nas amostras 

de 2008-2009 (HPV16, 18 e 58), comparado a infecção por quatro tipos de alto risco (HPV16, 

18, 33 e 45) no estudo realizado após 10 anos (12,1% vs. 7,7%; p=0,259) (Tabela 20).  

Além disso, alterações citológicas foram diagnosticadas em 9,7% das jovens avaliadas 

antes da introdução da vacina e 4,4% no período pós-vacinação, sem diferença significativa na 

prevalência entre os grupos (p=0,082) (Tabela 18). Na análise do tipo de alteração citológica, 

foi observada prevalência significativamente maior de ASC-US entre as participantes do estudo 

de 2008-2009, comparada àquelas dos anos 2018-2021 (6,9% vs. 2,2%; p=0,044) (Figura 10). 
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Figura 10: Prevalência de alterações citológicas entre jovens de 18 a 24 anos nos períodos de 

2008-2009 e 2018-2021, Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais 

 

1ASC-US: Células escamosas atípicas de significado indeterminado; 2LSIL: Lesão intraepitelial de baixo grau; 
3ASC-H: Células escamosas atípicas de significado indeterminado não podendo excluir lesão intraepitelial de alto 

grau. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Conforme apresentado, neste trabalho, as prevalências de infecção por HPV e de 

alterações citológicas foram avaliadas na linha de base, comparando jovens vacinadas e não 

vacinadas, quatro anos após a introdução da vacina quadrivalente no Programa Nacional de 

Imunização no Brasil. Estas jovens foram acompanhadas por aproximadamente 14 meses, o 

que permitiu avaliar a incidência de infecção nessa população. Ainda, as prevalências de 

infecção e de anormalidades citológicas na linha de base foi comparada à de jovens da mesma 

faixa etária participantes de um estudo conduzido há 10 anos na mesma região, na era pré-

vacinação. Observou-se uma menor prevalência dos tipos virais vacinais (HPV6, 11, 16, e 18) 

entre jovens vacinadas versus não vacinadas, assim como no período pré em comparação ao 

pós-vacinação. No entanto, houve um aumento de tipos virais de alto risco entre as participantes 

vacinadas, não sendo identificada evidência de proteção cruzada para os HPVs 33 e 45 durante 

o período de tempo avaliado. No seguimento, a efetividade da vacina foi de 57,0%, 

independentemente do tipo viral. Nenhuma jovem vacinada foi identificada com os HPVs 16 e 

18 na linha de base e após 12 a 18 meses de seguimento. Quanto as alterações citológicas, houve 

uma redução, embora não significativa, na prevalência geral comparando jovens vacinadas e 

não vacinadas e os períodos pré e pós-vacinação.  

Esses dados são indicadores iniciais importantes do impacto positivo da vacina nessa 

população. A efetividade e o impacto da vacinação contra o HPV na redução de infecções e 

doenças associadas dependem de alguns fatores, como a cobertura vacinal na população 

estudada, público alvo da vacinação, idade de recebimento do imunizante, número de doses 

recebidas, faixa etária analisada, organização do programa de vacinação, além do intervalo de 

tempo entre a introdução da imunização e a mensuração da sua efetividade (GARLAND et al., 

2016; RODRIGUEZ et al., 2020). Segundo dados das Secretarias Municipais de Saúde de Ouro 

Preto e Mariana, a cobertura vacinal contra o HPV vem apresentando queda desde a introdução 

da vacina no Calendário de Imunização. Em 2014, primeiro ano de vacinação, foi observada 

uma cobertura vacinal em torno de 80% para a segunda dose. Contudo, no decorrer dos anos, a 

cobertura anual e por idade, considerando as meninas de 9 a 14 anos, foi menor que 50% para 

a primeira e segunda doses da vacina quadrivalente. Outro ponto importante a ser destacado é 

que a população deste estudo foi acompanhada por apenas 12 a 18 meses, sendo importante o 

seguimento por um período de tempo maior para avaliação dos desfechos. 
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6.1.  INFECÇÃO POR HPV 

  

Os resultados do presente estudo demonstraram menor prevalência de infecção pelos 

tipos de HPV contidos na vacina quadrivalente entre jovens vacinadas versus não vacinadas. 

De modo que nenhuma jovem imunizada, com pelo menos uma dose, foi identificada com os 

tipos virais de alto risco HPV16/18. HPV 6/11 foi detectado em apenas uma jovem na linha de 

base, porém, não houve persistência da infecção após 12 a 18 meses de seguimento. No Brasil, 

até o momento, apenas um estudo avaliou a efetividade da vacina contra o HPV a nível 

populacional (WENDLAND et al., 2021). Os autores analisaram a prevalência de infecção por 

HPV em jovens de 16 a 24 anos, recrutadas em todas as capitais, e demonstraram declínio de 

56,8% dos tipos de HPV 6, 11, 16 e 18 entre as participantes vacinadas, corroborando com os 

resultados deste trabalho (WENDLAND et al., 2021). De forma similar, uma revisão 

sistemática, observou redução da infecção pelos quatro tipos de HPV vacinais, superior a 80%, 

em jovens imunizadas com 24 anos ou menos na Austrália e Estados Unidos, após seis anos da 

implementação da vacinação (GARLAND et al., 2016). 

Por outro lado, na linha de base do presente estudo, foi identificada maior prevalência 

de infecção pelos tipos não vacinais entre as jovens imunizadas. Além disso, foi observada 

prevalência mais elevada de infecção pelos HPVs de alto risco, excluindo os tipos 16 e 18, entre 

as jovens vacinadas comparadas às não vacinadas, com destaque para o HPV33. Da mesma 

forma, no estudo que avaliou a prevalência de infecção por HPV em todas as capitais brasileiras, 

foi notado aumento significativo da prevalência dos tipos virais de alto risco não vacinais, entre 

as jovens imunizadas (WENDLAND et al., 2021). Essa tendência também foi observada em 

diferentes países (ARBYN et al., 2016; DROLET et al., 2019). Nos Estados Unidos, estudo 

realizado com mulheres de 20 a 29 anos, observou maior prevalência dos tipos não vacinais, 

incluindo os de alto risco, em mulheres imunizadas comparadas às não vacinadas, apesar da 

idade da vacinação e do número de doses recebidas (MARKOWITZ et al., 2020). Na Bélgica, 

uma pesquisa mostrou que mulheres vacinadas tiveram risco maior, porém não significativo, 

de infecção por HPV de alto risco, excluindo os tipos 16 e 18, se comparado às mulheres não 

vacinadas (ARBYN et al., 2016). De maneira similar, em Estocolmo, Suécia, após uma década 

da introdução da vacina quadrivalente, os HPVs 39, 51, 52, 56 e 59 apresentaram elevação entre 

as mulheres, independentemente do status de vacinação. Contudo, identificou-se redução 

significativa dos tipos de alto risco HPV35 e 45 entre as mulheres vacinadas (ÄHRLUND-

RICHTER et al., 2019). Estudos que utilizaram dados clínicos ou tinham alta cobertura vacinal 

identificaram aumento da prevalência dos HPVs de alto risco, exceto os tipos 16 e 18, entre 
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meninas de 13 a 19 anos durante os primeiros quatro anos de vacinação.  No entanto, essa 

mudança não foi mantida em um período longo de seguimento e não foi evidenciada em 

diferentes faixas etárias (DROLET et al., 2019). Assim, após a implementação da vacina, além 

do monitoramento dos tipos virais vacinais, é importante rastrear os outros genótipos, 

principalmente de alto risco, com o intuito de monitorar se ocorrerá substituição de tipos. 

Proteção cruzada para os HPVs 31, 33 e 45, classificados como de alto risco, foi 

observada em trabalhos que avaliaram a efetividade das vacinas bivalente e quadrivalente 

(CAMERON et al., 2016; LATSUZBAIA et al., 2019; TABRIZI et al., 2014). No entanto, essa 

proteção ainda é controversa e pode variar de acordo com a idade de início da vacinação, o 

tempo decorrido entre a imunização e a avaliação da proteção, a cobertura vacinal, o tipo de 

vacina usado e o número de doses recebidas (DROLET et al., 2019; MARKOWITZ et al., 

2020). No presente estudo, realizado quatro anos após a introdução da vacina no Calendário 

Nacional, foi observada maior prevalência de infecção pelos tipos virais HPV33 e 45 entre as 

jovens vacinadas. Por outro lado, uma metanálise observou redução significativa de 54% dos 

tipos virais 31, 33 e 45, após 5 a 8 anos de vacinação, entre mulheres de 13 a 19 anos. Já na 

faixa etária de 20 a 24 anos, houve um decréscimo não significativo de 28%. Também foi 

encontrado que, em um contexto de alta cobertura vacinal (≥50%), no geral, há maior redução 

na prevalência dos HPVs 16 e 18, além dos tipos não vacinais HPVs 31, 33 e 45 (DROLET et 

al., 2019). Em contrapartida, no presente trabalho foi observada taxa de vacinação inferior a 

50%, o que pode ter comprometido a proteção cruzada pelos tipos de HPVs 33 e 45. Além 

desses aspectos, outros estudos têm demonstrado que a vacina bivalente apresenta maior 

efetividade em relação à imunogenicidade e contra a infecção pelos tipos virais 31, 33 e 45 

comparada à vacina quadrivalente (GODI et al., 2019; STANLEY et al., 2021). Em relação ao 

número de doses recebidas e a prevalência dos tipos virais relacionados à proteção cruzada, 

resultado similar ao deste trabalho foi obtido em um estudo realizado nos Estados Unidos, 

incluindo mulheres de 20 a 29 anos, mostrando que não houve eficácia da vacina quadrivalente 

na proteção contra os tipos de HPV31, 33 e 45 comparando mulheres vacinadas com uma ou 

mais doses e as não vacinadas (MARKOWITZ et al., 2020). No presente estudo, a maioria das 

jovens vacinadas haviam recebido o esquema completo de duas ou três doses, porém, foi 

observado um aumento da prevalência da infecção pelos tipos de HPVs 33 e 45 no grupo 

imunizado. 

Alguns estudos têm demonstrado que a efetividade das vacinas contra o HPV não difere 

pelo número de doses (MARKOWITZ et al., 2020; RODRIGUEZ et al., 2020; 

SANKARANARAYANAN et al., 2018). Entretanto, considerando os tipos de HPV vacinais, 
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somente uma jovem vacinada com o esquema incompleto (1 dose), apresentou infecção pelo 

HPV6/11 na linha de base, sugerindo que o esquema vacinal pode ter influenciado na taxa de 

infecção. Dados de uma pesquisa realizada na Índia mostrou que uma única dose da vacina 

quadrivalente é imunogênica e fornece proteção duradoura em relação à infecção pelos HPVs 

6, 11, 16 e 18 por um período de aproximadamente quatro anos (SANKARANARAYANAN 

et al., 2016). Essa proteção foi mantida por pelo menos sete anos para os HPVs 16 e 18, não 

sendo avaliada a resposta imune contra a infecção pelos HPVs 6 e 11 no seguimento 

(SANKARANARAYANAN et al., 2018). Nos Estados Unidos, um estudo conduzido com mais 

de 4.000 mulheres, observou menor prevalência dos quatro tipos virais vacinais entre mulheres 

que receberam uma, duas, ou três doses comparada com mulheres não vacinadas, porém a 

redução foi maior em jovens vacinadas com 18 anos ou menos em relação as maiores de 18 

anos (MARKOWITZ et al., 2020).  No presente trabalho, dentre as jovens selecionadas, apenas 

7,4% (n=20) apresentaram esquema incompleto de vacinação, o que impossibilitou a análise de 

efetividade em relação ao número de doses. 

Resultados similares aos obtidos na avaliação dos grupos vacinada versus não vacinada 

foram encontrados no estudo de painel que comparou a prevalência de infecção por HPV na era 

pós-vacinação (transversal/linha de base) com os dados de um trabalho com mulheres da mesma 

região e faixa etária na era pré-vacinação (2008-2009). Considerando os quatro tipos virais 

presentes na vacina quadrivalante (HPV6, 11, 16 e 18), bem como os dois tipos de alto risco 

combinados (HPV16 e 18), foram observadas reduções significativas da prevalência no período 

pré versus pós-vacinação (de 16,7% para 5,2%, independente da jovem ter sido vacinada). De 

maneira semelhante, um estudo que monitorou a prevalência de infecção pelo HPV em 

mulheres com menos de 50 anos na Dinamarca, Noruega e Suécia, antes (2006-2008) e após 

(2012-2013) a introdução da vacina quadrivalente, mostrou o declínio dos quatro tipos de HPV 

vacinais (de 13,1% para 11,3%), com maior redução entre as mulheres mais jovens, de 19 a 24 

anos (DILLNER et al., 2018). Nos Estados Unidos, mulheres de 13 a 26 anos foram recrutadas 

em três momentos: 2006-2007 (antes da implementação da vacina – não vacinadas), 2009-2010 

e 2013-2014 (três e sete anos após a introdução, respectivamente – vacinadas ou não), sendo 

identificada queda da prevalência dos HPVs 6, 11, 16 e 18 para todas as mulheres vacinadas e 

não vacinadas comparando os períodos após a introdução da vacina com os anos anteriores à 

implementação. Contudo, para os tipos de alto risco, HPV16/18, a diminuição não foi 

significativa entre as mulheres não vacinadas após sete anos do início da vacinação. Além disso, 

ao comparar as mulheres não imunizadas avaliadas após sete anos com as recrutadas após três 
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anos da introdução da vacinação, houve aumento da prevalência dos quatro tipos virais vacinais 

(KAHN et al., 2016) 

No período pré-vacinação, os tipos virais mais prevalentes entre as jovens de 18 a 24 

anos foram os HPV16 e HPV6/11. Após quatro anos da introdução da vacina, foi constatada 

uma mudança do perfil genotípico presente na população dessa mesma faixa etária, 

prevalecendo os tipos virais não incluídos na vacina quadrivalente. Verificou-se uma 

diminuição significativa dos tipos de baixo risco na linha de base (pós-vacinação) comparada à 

população recrutada antes da introdução da vacina (2008-2009). Porém, não foi observada 

diferença na prevalência para os tipos de alto risco, excluindo os HPVs 16 e 18, nos períodos 

pré e pós-vacinação. Adicionalmente, os HPVs 33 e 45, os quais pode haver uma proteção 

cruzada pela vacina, foram detectados apenas em amostras do período pós-vacinação na 

população avaliada. Já o HPV58 foi identificado somente nos anos 2008-2009. Esses três tipos, 

HPVs 33, 45 e 58, estão contidos na vacina nonavalente. Destaca-se, também, o HPV53 

(provável alto risco), detectado apenas nas jovens recrutadas em 2018-2021, sendo este o mais 

prevalente nessa população. De forma semelhante, na Inglaterra, não foi percebida evidência 

de redução dos HPVs 33 e 45 de alto risco entre mulheres jovens comparando a era pós com a 

pré-vacinação (MESHER et al., 2016a). Uma metanálise identificou associação do uso das 

vacinas bivalente ou quadrivalente à proteção cruzada do HPV31, mas sem evidência 

consistente de diminuição da prevalência para os HPVs 33 e 45. Além de ter encontrado ligeiro 

aumento para outros dois tipos de alto risco (HPVs 39 e 52) e dois tipos de provável alto risco 

(HPVs 53 e 73) (MESHER et al., 2016b). Contudo, estas elevações tiveram possíveis 

explicações alternativas, como mudanças nas populações de estudo ou efeito do 

desmascaramento, pois os tipos não vacinais foram subestimados no período pré-vacinação 

devido à predominância dos HPVs 16 e 18. Assim, os autores reforçaram a importância do 

monitoramento contínuo dos genótipos (MESHER et al., 2016b). Dillner e colaboradores 

(2018), também relataram um aumento da infecção pelo HPV33 no período pós-vacinação, 

além de detectarem alguns tipos raros eventualmente (DILLNER et al., 2018). No presente 

estudo, a mudança dos genótipos observada na avaliação das jovens vacinadas e não vacinadas 

(pós implementação da vacina) e os períodos pré e pós-vacinação pode sinalizar uma possível 

substituição de tipos virais circulantes na população. No entanto, trata-se de uma amostra 

pequena, e essas mudanças podem ter sido identificadas ocasionalmente, decorrendo de um 

efeito temporal e não estar relacionadas à vacinação. Além do mais, essa heterogeneidade 

genotípica deve ser monitorada para avaliar um provável benefício da incorporação da vacina 
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nonavalente, uma vez que confere proteção contra mais cinco tipos virais de alto risco (HPV 

31, 33, 45, 52 e 58). 

Ao avaliar o cenário do presente trabalho, observa-se que o grau de exposição à infecção 

pelo HPV das participantes da linha de base foi maior do que nas jovens recrutadas no período 

pré-vacinação (maior número de parceiros e início da atividade sexual mais precoce). 

Entretanto, apesar de um aumento de outros tipos virais, houve um declínio da prevalência dos 

HPVs 6/11, 16 e 18 no período pós-vacinação, indicando o efeito protetor da vacina em relação 

aos tipos virais vacinais mesmo ocorrendo maior exposição. 

No Brasil, o início da atividade sexual ocorre, geralmente, durante a adolescência 

(GONÇALVES et al., 2015; OLIVEIRA-CAMPOS et al., 2014). Estudo envolvendo jovens e 

adolescentes brasileiros em idade escolar revelou que, entre 1996 e 2006, o percentual de 

mulheres de 15 a 19 anos que tiveram relação sexual até os 15 anos de idade passou de 11,5% 

para 33% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Em 2015, dados da Pesquisa Nacional de Saúde 

do Escolar (PeNSE), mostrou que 19,3% das meninas de 13 a 15 anos já tiveram relação sexual, 

sendo que, na faixa etária de 16 a 17 anos, a proporção foi de 49,7% (IBGE, 2016). Essa 

mudança do comportamento sexual foi observada no presente trabalho, que demonstrou uma 

diminuição significativa na idade da iniciação sexual e um aumento do número de parceiros, 

comparando as jovens da pesquisa realizada em 2008-2009 com as do estudo atual. Ainda foi 

notada queda significativa da frequência de mulheres que haviam ficado grávida no estudo 

realizado em 2018-2021 em relação ao de 2008-2009. Esse dado está de acordo com a tendência 

de fertilidade das brasileiras, que vem apresentando uma diminuição ao longo do tempo. Em 

1990 o número médio de filho foi de 2,7, em 2010 foi de 2,0 e em 2019 caiu para 1,8 (GBD, 

2020). 

Na linha de base deste estudo, não foi observada efetividade da vacina na redução da 

prevalência de infecção geral pelo HPV. Entretanto, no primeiro retorno destas pacientes, em 

média 1,3 anos após o tempo zero, foi observada uma efetividade de 57,0% da vacina 

quadrivalente, considerando todos os tipos de HPV. A probabilidade da jovem não se infectar 

pelo HPV, independentemente do tipo viral, foi menor entre as vacinadas versus as não 

vacinadas no seguimento. De maneira similar, na Noruega, cinco anos após a implementação 

da vacina, foi observado decréscimo de 42% da infecção por qualquer tipo de HPV comparando 

uma coorte de mulheres de 17 anos que receberam o esquema vacinal de três doses com uma 

coorte de jovens da mesma idade não imunizadas (FEIRING et al., 2018). 

Para os tipos virais incluídos na vacina quadrivalente nenhuma jovem imunizada foi 

detectada com os tipos HPV6, 11, 16 ou 18 no seguimento do presente estudo, demonstrando 
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uma boa proteção contra estes tipos virais. Na Bélgica, o uso da vacina quadrivalente, nos 

primeiros três a sete anos da implementação da vacinação, apresentou efetividade de 67% para 

as infecções associadas ao HPV16, 93% para o HPV18 e 100% para o HPV11, entre mulheres 

com idade abaixo de 30 anos, além de proteção de 71% contra as infecções relacionadas à 

combinação dos HPVs 16 e 18. Porém, para o HPV6 não foi observada proteção significativa 

associada à vacinação (ARBYN et al., 2016).  

Em relação aos HPVs de alto risco, exceto os tipos 16 e 18, houve uma redução da 

frequência do HPV33 entre as jovens vacinadas comparando o período após 12 a 18 meses de 

seguimento e o início do estudo (6,1% vs. 1,8%). Por outro lado, no grupo de jovens não 

imunizadas observou-se um aumento do HPV33 no segundo momento (0,7% vs. 6,9%). Para o 

HPV45, nenhuma amostra coletada no período do seguimento foi detectada com esse tipo viral. 

No entanto, uma jovem não vacinada foi identificada com infecção pelo HPV52 após 12 a 18 

meses de acompanhamento. Para o HPV53, provável alto risco, também observamos mudança 

na frequência, com aumento desse tipo viral entre as jovens vacinadas após o primeiro ano de 

seguimento e o inverso foi notado para as participantes não imunizadas. Essa mudança do perfil 

genotípico nos diferentes grupos deve ser acompanhada ao longo do tempo, considerando o 

clearance da infecção pelo HPV.  

Assim, mais estudos populacionais devem ser realizados para buscar evidências de 

proteção cruzada para tipos não vacinais na população; efeito da vacinação em grupos não 

imunizados (proteção de rebanho); avaliar a efetividade em esquema de dose única; verificar a 

ocorrência de substituição de tipos virais; avaliar o custo-benefício e possíveis impactos da 

incorporação da vacina nonavalente contra o HPV no Programa de Imunização. Além de ser 

necessário verificar as melhores estratégias de saúde pública para o rastreamento do câncer 

cervical e outras neoplasias associadas à infecção pelo HPV na era da vacinação. 

 

6.2.  ALTERAÇÕES CITOLÓGICAS DA CÉRVICE UTERINA E VERRUGAS 

GENITAIS 

 

Na linha de base deste estudo, foi observada maior prevalência de alterações citológicas 

entre as jovens não vacinadas versus aquelas que receberam pelo menos uma dose da vacina 

quadrivalente contra o HPV, porém essa diferença não foi significativa. Apenas duas jovens 

vacinadas apresentaram anormalidades no colo uterino, sendo uma ASC-US e outra ASC-H. 

Ambas não estavam infectadas por HPV do tipo vacinal e a participante diagnosticada com 

ASC-H iniciou a vacinação com 21 anos, após início da atividade sexual, além de não ter 
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completado o esquema vacinal. De maneira similar, na avaliação dos períodos antes e após a 

implementação da vacinação, foi encontrada redução não significativa da prevalência geral das 

anormalidades cervicais. No entanto, o diagnóstico de ASC-US foi significativamente inferior 

no período pós-vacinação. Na Austrália, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos e Suécia, foi 

demonstrada redução de aproximadamente 45% e 85% das anormalidades cervicais de baixo e 

alto grau, respectivamente, comprovadas histologicamente em mulheres vacinadas. Entretanto, 

essa proteção variou de acordo com a faixa etária, cobertura vacinal e número de doses 

recebidas (GARLAND et al., 2016).  Uma coorte conduzida na Suécia com mulheres na faixa 

etária de 13 a 29 anos, no período de 2006 a 2013, apontou uma efetividade de 75% da vacina 

quadrivalente contra NIC2+ para jovens que receberam o esquema de três doses e iniciaram a 

vacinação antes dos 17 anos, e de 46% e 22% para mulheres que iniciaram a vacinação nas 

idades de 17-19 anos e 20-29 anos, respectivamente (HERWEIJER et al., 2016). Outro estudo, 

realizado na Dinamarca, baseado em uma coorte de nascimento com jovens na faixa etária de 

17 a 25 anos e seguimento de 10 anos, observou efetividade substancial da vacina quadrivalente 

contra NIC2+ ou NIC3+ em mulheres vacinadas com uma, duas ou três doses, tendo iniciado a 

vacinação com 16 anos ou menos (VERDOODT; DEHLENDORFF; KJAER, 2020). 

Na Suécia, mais de um milhão e meio de mulheres de 10 a 30 anos foram acompanhadas 

no período de 2006 a 2017 por meio do registro nacional de saúde. A incidência acumulada de 

câncer cervical foi de 47 casos/100.000 mulheres entre a população que recebeu a vacina 

quadrivalente contra o HPV e 94 casos/100.000 mulheres entre a população não vacinada. Após 

ajuste pela idade e outras covariáveis, a taxa de incidência de câncer cervical comparando 

mulheres vacinadas com as não vacinada foi de 0,37 (IC95% 0,21-0,57) (LEI et al., 2020). No 

presente trabalho, após o primeiro ano de seguimento, foi notada prevalência similar de 

alterações citológicas comparada à linha de base. Análise da incidência de anormalidades 

cervicais não foi realizada, devido ao pequeno número amostral e, consequentemente, baixo 

número de eventos. Contudo, verificou-se que, entre as jovens vacinadas, duas amostras foram 

detectadas com ASC-US, não sendo associadas ao HPV dos tipos contidos na vacina 

quadrivalente. Também não foi observada persistência ou progressão de nenhuma lesão 

detectada na linha de base. Este resultado está de acordo com a história natural do câncer 

cervical, em que se observa a regressão das lesões de baixo grau na maioria das mulheres em 

um período de um a dois anos, principalmente naquelas abaixo dos 25 anos (SCHIFFMAN; 

WENTZENSEN, 2013). 

Como relatado, houve diferença entre os resultados do presente estudo e de outros da 

literatura, no que se refere à efetividade da vacina sobre as anormalidades cervicais. Isso pode 
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ter ocorrido em virtude do baixo número amostral e do tempo de seguimento deste trabalho (12 

a 18 meses) ter sido curto para observar reduções significativas na prevalência e na incidência 

de alterações citológicas da cérvice uterina. 

Em relação às verrugas genitais, na linha de base, não foi observada diferença na 

prevalência do diagnóstico de verruga comparando as jovens vacinadas e não vacinadas. 

Adicionalmente, no seguimento, nenhuma jovem vacinada apresentou verruga genital e não foi 

observada reincidência dos casos diagnosticados no início do estudo. Ainda, dentre as cinco 

participantes não imunizadas diagnosticadas com verruga no período de 12 a 18 meses de 

seguimento, duas foram detectadas com infecção pelo HPV6/11. Garland e colaboradores 

(2016) constataram que a diminuição na prevalência e incidência de verrugas genitais está 

associada ao decréscimo das infecções causadas pelo HPV6/11. Essa redução foi maior em 

mulheres mais jovens e em populações onde a cobertura vacinal era mais elevada (GARLAND 

et al., 2016). Em uma metanálise, incluindo 29 artigos que avaliaram a efetividade das vacinas 

em relação às verrugas genitais, verificou-se que, após quatro anos da implementação da vacina 

quadrivalente contra o HPV, houve um decréscimo significativo do diagnóstico de verrugas 

genitais em mulheres de 15 a 29 anos, com proteção maior para as mulheres de 15-19 anos, 

comparada às de 20-24 anos e 25-29 anos. Ainda, após 5 a 8 anos de seguimento, também foi 

observada redução significativa dos casos de verrugas em homens de 15 a 24 anos não 

vacinados, sugerindo imunidade de rebanho (DROLET et al., 2019). 

 

6.3.  LIMITAÇÕES E PONTOS FORTES DO ESTUDO 

 

Este estudo apresentou algumas limitações, ressaltando-se a pandemia de COVID-19, 

que afetou o recrutamento de mulheres para completar o n amostral calculado. A busca ativa 

foi interrompida por seis meses para evitar a exposição e o risco de infecção por SARS-Cov-2 

das participantes da pesquisa e da equipe. Após o retorno, a equipe de trabalho foi reduzida e 

não havia a disponibilidade dos ACS para a busca em domicílio. Também houve dificuldade 

quanto a disponibilização do espaço para a realização da coleta de amostras. Esses fatos 

reduziram a amostra analisada limitando as análises dos dados. Devido ao n amostral reduzido, 

não foi possível avaliar o impacto da vacinação em relação ao número de doses, além de ter 

limitado as análises sobre as alterações citológicas comparando jovens vacinadas e não 

vacinadas. Outra limitação foi o grande número de amostras detectadas com a infecção pelo 

HPV, cujo tipo viral não pôde ser identificado. No entanto, essa limitação foi minimizada com 
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a utilização da técnica de PCR tipo-específica, tornando possível verificar se a amostra 

indeterminada apresentava ou não os tipos virais incluídos na vacina quadrivalente (HPV 6, 11, 

16 e 18).  

Apesar dessas limitações, até onde se sabe, este foi o segundo estudo brasileiro que 

avaliou à nível populacional a efetividade da vacina contra o HPV. Outro ponto importante a 

ser destacado é o fato do status de vacinação ter sido avaliado por meio da checagem do cartão 

de vacinação ou pela consulta do registro de imunização junto às secretarias de saúde dos 

municípios e não pelo relato das participantes. 

Por meio da condução da coorte concorrente será possível avaliar o impacto da 

vacinação em relação a infecção pelo HPV, observando a incidência e prevalência dos tipos 

virais; proteção cruzada; efeito sobre a população não vacinada (imunidade de rebanho); 

efetividade de acordo com o esquema completo ou incompleto; além da efetividade relacionada 

as anormalidades citológicas e verrugas genitais. Os municípios de Ouro Preto e Mariana 

possuem uma estrutura organizada da atenção primária que possibilita o seguimento das 

participantes por um longo período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santos, A.C.S.           82 

 

7. CONCLUSÃO 

 

A vacina contra o HPV se mostrou efetiva na redução da prevalência e da incidência de 

infecção viral em mulheres brasileiras jovens após 12 a 18 meses de seguimento. Em jovens 

vacinadas e no período pós-vacinação em comparação com o pré-vacinação, independente da 

imunização, houve redução dos tipos virais vacinais (HPVs 6, 11, 16 e 18) e aumento dos tipos 

não vacinais de alto risco. Não foi possível observar diminuição da prevalência de lesões pré-

neoplásicas e de verrugas genitais no período avaliado neste estudo devido ao n amostral. 

O monitoramento da infecção pelo HPV e das doenças relacionadas a esse vírus, a longo 

prazo, em diferentes populações, é fundamental para avaliar o impacto da vacinação na saúde 

pública, de modo a estabelecer e reformular as estratégias de prevenção do câncer cervical. 
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9. APÊNDICES 

 

9.1.  APÊNDICE 1 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto: “Avaliação da efetividade da vacina contra o HPV em adolescentes do  

município de Ouro Preto e Marian, MG” 

 

Prezada,                                                                                                        

Número de identificação:_______________ 

 
Você está sendo convidada a participar de um projeto de pesquisa sobre a efetividade da vacina contra o 

Papilomavírus Humano (HPV) em adolescentes. Esse projeto será realizado no município de Ouro Preto e Mariana, 

MG e terá início em abril de 2018 com término previsto para abril de 2022. 

Neste estudo avaliaremos a efetividade da vacina contra o HPV para a proteção e redução de infecção pelo 

vírus, verrugas genitais e lesões associadas ao HPV. Esperamos elaborar, também, ações educativas sobre o vírus 

HPV e o câncer de colo de útero para adolescentes e seus responsáveis. 

Para participar, você deverá responder as questões de uma entrevista padronizada a ser realizada por 

pessoa previamente treinada. Após a entrevista você poderá ser convidada a realizar um exame preventivo 

(Papanicolaou), no qual será coletada amostra de material do colo do útero para análise citológica e pesquisa do 

Papilomavírus Humano (HPV), o principal fator envolvido no desenvolvimento deste câncer. Além disso, será 

coletada amostra de sangue para análise do título de anticorpos anti-HPV. As coletas serão realizadas por 

profissionais habilitados e devidamente treinados. Você, também, poderá ser procurada novamente para realizar 

nova coleta de amostra de sangue e exame preventivo para acompanhamento do título de anticorpos anti-HPV e 

da infecção pelo HPV. 

Os procedimentos utilizados apresentam risco habitual, visto serem de rotina clínica e laboratorial. Para 

diminuir os riscos, todo o material utilizado será descartável, seguindo as normas de biossegurança estabelecidas 

pelo laboratório. 

Os materiais coletados serão divididos em pequenas quantidades e armazenados no Laboratório de Pesquisa 

de Bioquímica Clínica da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto (Campus Universitário 

Morro do Cruzeiro, Bauxita, CEP 35400-000, Ouro Preto, MG) e serão utilizados exclusivamente para as 

finalidades acima. 

Sua participação nesse projeto é voluntária. Você pode abandonar o estudo em qualquer momento sem que 

isto lhe cause prejuízo, inclusive no seu acompanhamento. Tudo que você responder na entrevista será estritamente 

confidencial, e as informações colhidas das várias adolescentes participantes do estudo serão usadas apenas em 

relatos científicos, sem nenhuma identificação pessoal. Em outras palavras, nomes ou informações que venham a 

identificá-la em nenhum momento serão revelados. Todos os exames serão gratuitos e realizados no Laboratório 

de Análises Clínicas da Escola de Farmácia (LAPAC) da UFOP, nos postos de saúde da UFOP e da Prefeitura 

Municipal de Ouro Preto e Mariana, seguindo rigorosamente os critérios estabelecidos.  

Todos os dados obtidos serão armazenados e mantidos em sigilo em um computador disponibilizado na 

sala da Prof.ª Angélica Alves Lima na Escola de Farmácia, Campus Universitário Morro do Cruzeiro, por um 

período mínimo de 5 (cinco) anos. 

Você poderá esclarecer qualquer dúvida sobre o projeto ou ter acesso ao resultado de todas as análises 

realizadas com os Professores Angélica Alves Lima e Wendel Coura Vital ou com a Enfermeira Ana Carolina da 

Silva Santos, de segunda a sexta-feira, de 8h as 11h e de 13h as 17h, no Departamento de Análises Clínicas, Escola 

de Farmácia, UFOP, campus universitário ou pelo telefone (31) 3559-1071. Para quaisquer esclarecimentos em 

relação aos aspectos éticos, você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto no Campus Universitário, Morro do Cruzeiro, ICEB II, sala 29, pelos telefones 

(31)3559-1368 ou (31)3559-1370 ou pelo e-mail propp@ufop.br. 

 Desde já, agradecemos sua colaboração. 

 

 

Assinatura da Coordenadora  

 

Outro Preto, _____ de ______________________ de 20____. 

 

 

mailto:propp@ufop.br
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto: “Avaliação da efetividade da vacina contra o HPV em adolescentes do  

município de Ouro Preto e Marian, MG” 
 

 

Número de identificação:________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu,            , após 

ser esclarecida sobre o projeto de pesquisa, concordo em participar do estudo acima. 

 

 

 

 

 

Assinatura da Participante 

 

 

 

 

 

Assinatura da Coordenadora 

 

 

 

 

Outro Preto, _____ de _________________ de 20_____. 
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9.2.  APÊNDICE 2 

 
Entrevista adolescente de 18 anos ou mais 

Projeto: “Avaliação da efetividade da vacina contra o HPV em adolescentes dos municípios 

de Ouro Preto e Mariana, MG.” 

Meu nome é __________________. Inicialmente, eu gostaria de te agradecer por participar deste estudo. 

Eu irei fazer algumas perguntas que serão registradas neste formulário. Devo dizer que tudo que você responder na 

entrevista será estritamente confidencial, e as informações colhidas das várias adolescentes/jovens participantes do 

estudo serão usadas apenas em relatos científicos, sem nenhuma identificação pessoal. 

Os possíveis benefícios deste estudo dependem de que as respostas sejam as mais reais (verdadeiras, sinceras) 

possíveis. Por favor, pergunte se você não entender o significado de alguma questão. A qualquer momento você 

poderá recusar-se a continuar ou a responder perguntas específicas sem nenhum prejuízo. 

 

Número de identificação: ________  CPF: ___________________    RG:_______________ 

      Cartão SUS:__________________________________ 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Nome da mãe:___________________________________________________________________ 

PSF: __________________________________________________________________________ 

Entrevistadora: __________________________________________________________________ 

Data da entrevista: _________________________ (dd/mm/aa) 

Endereço:   _____________________________________________________________________ 

Local: (0) Sede (1) Distrito 

Cidade:  ________________________________________________________________________ 

Telefone: Fixo ________________________ 

                Celular 1: ____________________  WhatsApp: (0) não (1) sim  

  Celular 2: ____________________  WhatsApp: (0) não (1) sim 

 
1. Qual a sua idade? ________________________ Questão 1 

 

1.1 Sua data de nascimento é: _________________________ (dd/mm/aa) Questão 1.1 

 

2. Você já foi à escola?        (0) não    (1) sim   

[SE RESPOSTA NÃO, VÁ PARA A QUESTÃO 4; SE SIM, CONTINUE] 

Questão 2 

3. Qual o nível educacional mais alto que você alcançou? 

(0) 1º grau incompleto                 (4) universitário incompleto 

(1) 1º grau completo                    (5) universitário completo 

(2) 2º grau incompleto                 (8) Não se aplica 

(3) 2º grau completo                    (9) Outro, qual? ______________________  

 

Questão 3 

4. Atualmente você: 

(0) é casada 

(1) tem parceiro fixo* 

(2) é solteira (nunca foi casada nem viveu com parceiro) 

(3) Outro, qual? ____________________ 

*parceiro fixo, por pelo menos seis meses, sem contrato legal ou religioso, 

residindo ou não na mesma casa 

Questão 4 

5. Você: (0) trabalha ou (1) estuda ou (2) ambos  (3) não trabalha/estuda? Questão 5 

5.1. Se trabalha, qual a sua profissão? _________________ Questão 5.1 

 

6. Somando todas as rendas, pensões e salários da família, qual é o ganho mensal 

familiar (aproximado)? _________________(em salário mínimo) [Incluir os 

ganhos de toda a família] (0) não sabe 

Questão 6 

6.1. Quantas pessoas vivem/dependem desta renda? _________________ Questão 6.1 

 

7. Você foi vacinada contra HPV? (0) não (1) sim     (2) não sabe/lembra Questão 7 
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[SE NÃO VÁ PARA A QUESTÃO 11; SE SIM CONTINUE]  

8. Foi vacinada contra HPV na rede:  

(0) Particular     (3) não sabe/lembra   

(1) Pública/SUS     (8) Não se aplica 

(2) Particular e Pública/SUS  

Questão 8 

9. Quantas doses você recebeu?   

(1) Uma        (2) Duas       (3) Três      (4) não sabe/não lembra    (8) Não se aplica         

 

Questão 9 

9.1. Data da 1ª dose: ____/____/____ Data da 2ª dose: ____/____/____         

       Data da 3ª dose: ____/____/____ 

 

Questão 9.1 

10. Teve algum evento adverso/reação pós-vacinação? (0) não     (1) sim.   

 

Questão 10 

 

 

10.1. Se sim, qual? 

(0) Dor local                       (2) Vermelhidão/inchaço no local da injeção 

(1) Dor de cabeça               (3) Outra reação, qual?________________ 

 

Questão 10.1 

11. Por que não vacinou ou por que tomou apenas uma dose? 

(0) Medo de injeção  

(1) Notícias que saíram na internet/TV/Rádio/etc  

(2) Esquecimento 

(3) Estava fora da faixa etária alvo      

(4) Outro motivo, qual?____________________________________ 

 

Questão 11 

12. Você já teve relação sexual? (0) não  (1) sim  Questão 12 

 

13. Qual idade você tinha quando teve sua primeira relação sexual? ________ anos 

 

Questão 13 

 

14. Quantos parceiros sexuais você teve até o momento? _________ 

 

Questão 14 

 

15. Você já ficou grávida? (0) não  (1) sim   Questão 15 

15.1. Se sim, quantas vezes já ficou grávida? _________ 

[SE RESPOSTA NÃO, VÁ PARA A QUESTÃO 18; SE SIM, CONTINUE] 

Questão 15.1 

16. Qual a idade da primeira gravidez? _________ anos Questão 16 

17. Você já teve algum aborto? (0) não (1) sim Questão 17 

18. Você já teve alguma doença sexualmente transmissível?  

(0) não  (1) sim          (2) não lembra 

[SE RESPOSTA NÃO, VÁ PARA A QUESTÃO 19; SE SIM, CONTINUE] 

Questão 18 

18.1. Você foi esclarecida sobre qual (quais) foi (foram) a(s) doença(s)? 

(0) não 

(1) sim, foi (foram) _______________________________________________ 

(2) não se aplica 

Questão 18.1 

18.2.  Você foi tratada para essa(s) doença(s)? (0) não  (1) sim 

 

Questão 18.1 

 

19. Você já fez exame “preventivo de câncer do colo uterino” ou exame de 

Papanicolaou? (0) não    (1) sim            (2) não sabe/lembra 

[SE RESPOSTA NÃO, VÁ PARA A QUESTÃO 20; SE SIM, CONTINUE] 

 

Questão 19 

19.1. Quanto(s) exame(s) “preventivo de câncer do colo do uterino” você já fez? 

________ 

 

Questão 19.1 

19.2. Há quanto tempo foi seu último exame “preventivo de câncer do colo uterino” 

ou exame de Papanicolaou? _________________(em meses) 

Questão 19.2 
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20. Você utiliza algum método contraceptivo?   

(0) não  (1) sim  (2) já utilizou 

[SE RESPOSTA NÃO, VÁ PARA A QUESTÃO 21; SE SIM OU JÁ UTILIZOU, 

CONTINUE] 

 

Questão 20 

20.1. Você utiliza pílula, injeção ou adesivo de anticoncepcional? 

 (0) não  (1) sim          (2) não se aplica 

 

Questão 20.1 

20.1.1. Se sim, há quanto tempo?_______________________(meses) Questão 20.1.1 

 

20.2. Você ou seu parceiro utilizam camisinha?  

(0) Não      (1) Sim, sempre      (2) Sim, às vezes       (3) não se aplica 

 

Questão 20.2 

20.3. Você utiliza o método da tabelinha ou coito interrompido? 

(0) Não      (1) Sim, sempre        (2) Sim, às vezes        (3) não se aplica 

 

Questão 20.3 

20.4. Você usa DIU? (0) não        (1) sim          (2) não se aplica 

 

Questão 20.4 

 

20.4.1. Há quanto tempo?_______________________(meses) 

 

Questão 20.4.1 

 

20.5. Você utiliza outro método contraceptivo? (0) Não   (1) Sim   (2) não se 

aplica 

Questão 20.5 

 

20.5.1. Se sim, qual?__________________________________________             

Há quanto tempo?____________ (meses) 

 

Questão 20.5.1 

 

 

 

21. Você tem sangramento após relações sexuais? 

(0) não                                          (2) Sim, às vezes     

(1) Sim, frequentemente                (3) Já teve uma vez 

 

Questão 21 

 

22. Possui histórico de câncer na família? 

(0) não  (1) sim           (2) não sabe   

[SE RESPOSTA NÃO, VÁ PARA A QUESTÃO 23; SE SIM, CONTINUE] 

 

Questão 22 

22.1. Qual tipo de câncer? ______________________ Questão 22.1 

 

22.2. Qual o grau de parentesco? ______________________ Questão 22.2 

 

23. Você consome bebida alcoólica? 

(0) não       (1) sim (2) já consumiu    

Por quanto tempo? ________________________ (meses) 

[SE RESPOSTA NÃO, VÁ PARA A QUESTÃO 24; SE SIM OU JÁ UTILIZOU, 

CONTINUE] 

Questão 23 

23.1. Qual tipo?   

(1) Aguardente/Cachaça  (4) Vodka  

(2) Cerveja   (5) Outros, qual?____________________ 

(3) Vinho   (8) Não se aplica 

 

Questão 23.1 

23.2. Com que frequência você consome bebida alcoólica? 

(0) Nunca    (3) 2 a 3 vezes por semana 

(1) Uma vez por mês ou menos   (4) 4 ou mais vezes por semana 

(2) 2 a 4 vezes por mês    (8) Não se aplica 

 

Questão 23.2 

23.3. Quantas doses, contendo álcool, você consome num dia em que 

normalmente bebe?* 

(0) não sabe                                                (4) 7 a 9 

Questão 23.3 
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(1) 1 a 2     (5) 10 ou mais 

(2) 3 a 4     (8) Não se aplica 

(3) 5 a 6     (9) Sem resposta 

 

*Um drinque/dose= 12 g etanol  

Cerveja (uma latinha): 350ml                 Martini, vermute: 50ml 

Vinho (taça pequena): 140ml                 Pinga,vodca,uísque: 37ml 

 

24. Você fuma?   (0) não       (1) sim    (2) já fumou 

[SE RESPOSTA NÃO, VÁ PARA A QUESTÃO 39; SE SIM OU JÁ UTILIZOU, 

CONTINUE] 

Questão 24 

24.1. Por quanto tempo você fuma/fumou? __________________ Questão 24.1 

 

24.2. Qual tipo de cigarro?  

(1) de palha   (4) charuto 

(2) com filtro   (5) outro_______________ 

(3) sem filtro   (8) Não se aplica 

  

Questão 24.2 

24.3. Quantos por dia?  

(1) 1 a 3   (4) 1 maço     (8) Não se aplica 

(2) 4 a 6   (5) mais de 1 maço 

(3) 7 a 10  (6) outro_______________ 

 

Questão 24.3 

25. Tem fogão à lenha em casa? 

(0) não  (1) sim  (2) já teve  

[SE RESPOSTA NÃO, VÁ PARA A QUESTÃO 41; SE SIM, CONTINUE] 

 

Questão 25 

25.1. Por quanto tempo você utiliza/utilizou fogão à lenha? _____________ Questão 25.1 

 

 

 

 

Coleta de Sangue: 

Agendamento: _________________________ (dd/mm/aa)    

EDTA (0) não  (1) sim    

SORO (0) não  (1) sim 

Data da coleta: _________________________ (dd/mm/aa)    

Profissional responsável: _________________________ 

 

Coleta de material cervical: 

Agendamento: _________________________ (dd/mm/aa)    

(0) não  (1) sim    

Data da coleta:  _________________________ (dd/mm/aa)    

Profissional responsável: _________________________ 

 

Muito obrigada por seu tempo e esforço! 
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10. ANEXO 
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