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Resumo: 
 

Introdução: 

Durante anos se associou o HPV ao carcinoma cervical. Atualmente, é observado em 

menor escala, a importância do HPV no desenvolvimento de outras entidades nosológicas 

(carcinoma do pénis, vagina, vulva, zona anal, base da língua, amígdalas e orofaringe). E 

assim começou a ser ponderada a importância da vacinação contra o HPV também em 

indivíduos do sexo masculino, com necessidade de comprovar a eficácia da vacinação 

contra o HPV também na incidência destas novas entidades nosológicas. 

Objetivos: 

Os objetivos são a avaliação da importância e impacte da vacinação contra o HPV nos 

indivíduos do sexo masculino.  

Métodos: 

Adotou-se o protocolo PRISMA, com o intuito de fazer a pesquisa e seleção dos artigos 

de relevo. Foi utilizada a base de dados Pubmed. 

Finalmente, foi também avaliada a situação atual de vacinação contra o HPV nos países 

desenvolvidos.  

Resultados: 

No final do protocolo, foram incluídos 42 artigos que avaliam o impacte da vacinação 

contra o HPV no sexo masculino, quer a nível da regressão das lesões quer de um ponto 

de vista de custo-efetividade. 

Conclusões:  

Dos 31 países analisados, apenas dois países não incluem a vacinação contra o HPV no 

seu PNV, e dos restantes, a maioria apenas inclui a vacina para o sexo feminino (19 

países). 

Apesar de 36% dos carcinomas relacionados com o HPV ocorrerem no sexo masculino e 

apesar da vacina poder prevenir a maioria destes carcinomas, a maioria dos estudos não 

considera custo-efetivo a vacinação do género masculino. Não obstante, alguns países 

consideram custo-efetivo a implementação da vacinação contra o HPV no sexo 

masculino; portanto, o ideal é cada país realizar estudo de custo-efetividade e assim 

decidir a melhor estratégia de saúde pública, não esquecendo as questões científicas e 

éticas que advém da vacinação do sexo feminino. 

 

Palavras-chave: HPV ; sexo masculino ; vacinação contra o HPV ; custo-efetividade .
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Abstract: 
 

Introduction: 

With the widespread of human papillomavirus (HPV) vaccination, firstly approved in 

2007 for female gender, most cervical carcinomas in the younger population were 

prevented. As times went by, HPV as a possible cause of penile, vaginal, vulvar, anal and 

oropharyngeal carcinoma was established. Therefore, physicians started to wonder if 

HPV vaccination in male gender could be effective in the prevention of these diseases. 

Objectives: 

The main goal of this review was to access the impact of vaccination against HPV in 

male. 

Methods: 

We adopted the protocol Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses (PRISMA), for article selection. The data base used was “Pubmed”. 

Finally, we evaluated the current situation of HPV vaccination in developed countries. 

Results: 

In the end of the protocol, we included 42 articles, which explore the impact of HPV 

vaccination in male gender, either in the regression of HPV lesion or in a cost-

effectiveness point of view. 

Conclusions: 

Of the 31 analysed countries, only 2 of them do not include HPV vaccination in the 

national vaccination programme (NVP). From the other 29, the majority (26 counties) 

include HPV vaccination freely in the NVP and 19 of them only include the vaccination 

of HPV for female gender.  

Although 36% of HPV related carcinomas occur in male and even though HPV vaccine 

could prevent these carcinomas, most studies consider vaccination of male not cost-

effective. Nevertheless, some countries consider the inclusion of HPV vaccination in 

male in their NVP to be cost-effective. Therefore, every country should perform their own 

cost-effectiveness study and afterwards decide the better public health strategy that suits 

them, never forgetting the scientific and ethical issues underlying male HPV vaccination. 

 

Keywords: HPV ; men ; HPV-vaccination ; cost-effectiveness .  
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Abreviaturas: 
 

ACO – anticoncecionais orais 

CDC – Centers for Disease Control and Prevention 

DSTs – doenças sexualmente transmissíveis 

EAAI – Efeito Adverso Após Imunização 

ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control 

EUA – estados unidos da América 

HIV+ – positividade para o vírus da imunodeficiência humana      

HIV- – negatividade para o vírus da imunodeficiência humana 

HPV – vírus do papiloma humano 

HSH – indivíduos do sexo masculino que têm relações sexuais com indivíduos sexo 

masculino 

HSM – indivíduos do sexo masculino que têm relações sexuais apenas com indivíduos 

do sexo feminino 

p16 – proteína supressora tumoral 

PNV – plano nacional de vacinação 

PV – vírus do papiloma 

QALYs – quality-adjusted life year 

WHO – World Health Organization
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Introdução 
 

O papilomavírus humano (HPV) é um vírus com uma prevalência mundial de 11-12%, 

com uma distribuição etária diferencial: maior prevalência em idades inferiores aos 25 

anos, e com uma prevalência muito menor em idades superiores aos 45 anos.1 O HPV 

tem tropismo para o epitélio e, portanto, a infeção está restringida à pele e mucosas. A 

sua patogénese resulta em verrugas, condilomas, papilomatose laríngea e um largo 

espectro de neoplasias. 

O vírus é transmitido por contacto direto com a mucosa ou pele infetada, por contacto 

sexual ou por transmissão vertical. 

Com a liberalização da sexualidade nas últimas décadas, e diversificação das práticas 

sexuais, a infeção pelo HPV tem aumentado, e consequentemente as lesões por si 

provocadas. Com incidência e prevalência crescentes, surgiu a necessidade de criar 

vacinas capazes de prevenir ou tratar infeções pelo HPV. Até à data apenas estão 

aprovadas as vacinas Cervarix, Gardasil-4 e Gardasil-9, estando atualmente em estudo 

vacinas com potencial curativo. 

Após a aprovação da vacina, o HPV a par do vírus da hepatite B, passa a ser uma das duas 

únicas situações em que um cancro pode ser prevenido pela vacinação. Advém assim 

importância crescente na vacinação contra o HPV. 

Na atualidade, a maioria dos países indica a vacinação contra o HPV apenas para o sexo 

feminino, mas, nos últimos anos, o debate em relação à vacinação contra o HPV também 

para o sexo masculino tem crescido e vários argumentos a favor da sua vacinação têm 

surgido. 

Assim, o presente estudo pretende avaliar a importância e o impacte da vacinação contra 

o HPV nos indivíduos do sexo masculino, e pretende avaliar a situação atual da vacinação 

contra o HPV quer na Europa quer nos EUA, Canadá e Austrália. 
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Materiais e Métodos 
 

Na revisão da literatura realizada sobre a temática “Vacinação contra o HPV no género 

masculino: situação atual e impacte da sua implementação”, adotou-se o protocolo 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), com 

as seguintes etapas: i) definição da questão de investigação; ii) identificação das palavras-

chave e realização da pesquisa nas bases de dados; iii) definição dos critérios de 

elegibilidade; e iv) decisão da inclusão tendo por base, sequencialmente, o título, os 

abstracts e, numa fase final, na leitura integral dos artigos. Por último, foi efetuada de 

uma forma sumária a discussão da informação obtida, permitindo a síntese das evidências 

disponíveis na literatura.   

A pesquisa bibliográfica foi efetuada na base de dados “Pubmed” durante o período de 

Maio de 2017 e Outubro de 2017.  

Como palavras chaves foram usadas “(HPV vaccination)” e “men”. A primeira amostra 

compreendeu 531 estudos. Como limitadores de pesquisa foram usados: publicados em 

língua inglesa; espécie humanos; data de publicação (01 de Janeiro de 2015 - 31 de 

Outubro de 2017), obtendo-se uma amostra de 109 estudos. À posteriori, foram 

analisados os títulos e os resumos, aplicando os critérios de seleção apresentados na tabela 

seguinte.  

 

 

Critérios de seleção 

 

 

Critérios de Inclusão 

 

Critérios de exclusão 

 

Participantes 

 

 

Indivíduos do sexo masculino 

 

Indivíduos do sexo 

feminino 

 

 

 

 

Interesse 

 

Lesões provocadas pelo HPV nos 

indivíduos do sexo masculino 

Impacte nas lesões aquando da 

vacinação quer do sexo feminino 

quer do sexo masculino 

(individualmente e conjuntamente) 

Estudos custo-efetividade relativos 

à implementação da vacinação 

contra o HPV no sexo masculino 

 

 

Impacte da vacinação 

nas lesões provocadas 

pelo HPV no sexo 

feminino 

 

 

Desenho 

 

Todos os tipos de estudo, desde que 

no âmbito dos critérios anteriores 

 

- 
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O seguinte esquema pretende demonstrar a seleção que foi feita ao longo dos vários 

processos. 

  

 

Além da investigação realizada, um dos objetivos de estudo é a “situação atual da 

vacinação contra o HPV nos países mais desenvolvidos”. Para tal, analisámos as 

vacinações contra o HPV nos 28 países da União Europeia, além dos EUA, do Canadá e 

Austrália. A informação foi obtida dos planos nacionais de vacinação referentes a cada 

país, nomeadamente em: Australian Government Departement of Health; 

www.healthycanadians.gc.ca; CDC; ECDC. 

Como variáveis de estudo: a inclusão no PNV de cada país; gratuitidade; idade de 

implementação; população alvo; número de doses.  

Foram ainda referenciados alguns artigos não incluídos na pesquisa atrás descrita. Tais 

referências têm a intenção de completar a informação usada principalmente na 

introdução, na descrição do vírus do papiloma humano e na descrição dos diferentes tipos 

de vacinas.

 

Tabela 1 - critérios de seleção da pesquisa. 

Nº de artigos identificados na base de dados  
109 

Nº de artigos avaliados pelo título 

109 

Nº de artigos avaliados pelo resumo 

61 

Nº de artigos avaliados na integra 

48 

Nº de artigos incluídos no presente estudo 

42 

Nº de artigos excluídos pelo resumo 

13 

Nº de artigos excluídos pelo título 

48 

Nº de artigos excluídos pela leitura íntegra 

6 

Figura I - seleção pelo título, resumo e leitura na integra dos artigos. 
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Desenvolvimento 
 

O que é o papilomavírus? 

Papilomavírus (PV) é um vírus com genoma circular de DNA de cadeia dupla com um 

tamanho de aproximadamente 8kb e que contém normalmente três oncogenes: E5, E6 e 

E7; genes de duas proteínas reguladoras: E1 e E2; e genes de duas proteínas estruturais 

que compõem a capside viral: L1 e L2.2, 3 

Estão descritos dezasseis géneros de papillomavirus (dos quais apenas cinco se encontram 

em humanos) que se dividem em várias espécies, que por sua vez se dividem 

sequencialmente em tipos, linhagens, sublinhagens e em variantes. Dos mais de 200 tipos 

identificados, apenas os pertencentes ao género alfa-papilomavirus (com 15 espécies) 

apresentam importância clínica.3, 4 

O género alfa-papilomavirus divide-se em tipos cutâneos (HPV2 e HPV57 que causam 

verrugas vulgares e HPV3 e HPV10 que causam verrugas planas) e tipos mucosos que se 

subdividem em HPV de baixo risco (HPV6 e HPV11 que são responsáveis por papilomas, 

verrugas e papilomatose respiratória) e HPV de alto risco (HPV16, HPV18, HPV31, 

HPV33, HPV35, HPV39, HPV45, HPV51, HPV52, HPV56, HPV58 e HPV59 que 

causam carcinoma do colo do útero, pénis, vagina, vulva, zona anal, base da língua, 

amígdalas e orofaringe).5 

 

Figura II - Árvore filogenética com os vários tipos de papillomavírus. Fonte:  de Villiers EM, Fauquet C, Broker TR, 

Bernard HU, zur Hausen H. Classification of papillomaviruses. Virology. 2004;324(1):17-27. Epub 2004/06/09. doi: 

10.1016/j.virol.2004.03.033. PubMed PMID: 15183049.
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Infeção pelo HPV e lesões provocadas. 

A infeção pelo HPV no sexo feminino tem um pico de prevalência dos 15 aos 25 anos 

com uma prevalência nos países desenvolvidos de 25-40%. Esta prevalência reduz para 

10% na casa dos 40 anos. Quanto ao sexo masculino, a prevalência de HPV no trato 

anogenital é de 50% e não tem grande variação ao longo da vida o que levanta a hipótese 

de que a infeção deste sexo é mais superficial e não leva à formação de uma resposta 

imune protetora.1  

Constituem fatores de risco para a infeção pelo HPV: a idade precoce de início da 

atividade sexual, elevado número de parceiros sexuais, práticas sexuais variadas 

incluindo relações sexuais desprotegidas, uso de anticoncecionais orais de longa duração, 

história de DSTs, indivíduos imunodeprimidos, indivíduos fumadores.6-8 

O HPV é capaz de produzir lesões cutâneas, nomeadamente verrugas vulgares e verrugas 

planas, e de produzir lesões mucosas, que se subdividem em papilomas, verrugas e 

papilomatose respiratória (provocadas por tipos de HPV de baixo risco: HPV6 e HPV11) 

e em carcinomas do útero, vagina e vulva, pénis, zona anal, e orofaringe (provocadas por 

tipos de HPV de alto risco: HPV16, HPV18, HPV31, HPV33, HPV35, HPV39, HPV45, 

HPV51, HPV52, HPV56, HPV58 e HPV59).5  

Em termos globais, o carcinoma mais frequentemente provocado pelo HPV é o carcinoma 

do colo do útero que corresponde à segunda mais frequente neoplasia maligna no sexo 

feminino. De seguida, o carcinoma da região anal e o carcinoma da orofaringe. Por 

último, numa menor prevalência temos casos de carcinoma da vagina, vulva e pénis. 

Todos estes carcinomas têm aumentado de incidência nas últimas décadas e são mais 

frequentes em grupos de risco, nomeadamente HIV+, indivíduos imunodeprimidos e 

indivíduos com história de neoplasias relacionadas com o HPV. 
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Infeção HPV no sexo masculino e lesões provocadas. 

Maioria dos indivíduos do sexo masculino com atividade sexual terão positividade para 

o HPV em algum momento da sua vida, variando o grau de infeção por HPV nos homens 

na casa dos 20 de 45% (grupos de baixo risco) até 65-93% (grupos de alto risco). A 

maioria destas infeções resolve espontaneamente, mas a infeção pode permanecer e 

causar carcinomas relacionados com o HPV (pénis, zona anal e orofaringe, laringe e base 

da língua).  

Os estudos divergem quanto à percentagem de carcinomas relacionados com o HPV que 

ocorrem nos indivíduos do sexo masculino.  

Segundo Fernandez , et al 9 36% dos carcinomas relacionados com o HPV ocorrem em 

indivíduos do sexo masculino. 

McDonald , et al 10 referem que na população dos Países Baixos houve um aumento da 

incidência de carcinomas relacionados com o HPV nos indivíduos do sexo masculino; 

aumentando de 9,8% em 1989 para 26% em 2014.  

Num estudo mais recente, de Martel , et al 11 descreveram a incidência dos carcinomas 

relacionados com o HPV por países. Referem que a percentagem destes carcinomas nos 

indivíduos do sexo masculino é a nível mundial de 9,5%; variando de 6,2% nos países 

em desenvolvimento e 15,9% em países desenvolvidos; a chegar mesmo a 18,9% e a 

30,93% na Europa e na América do Norte, respetivamente. 
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Condilomas / verrugas ano-genitais. 

Verrugas ano-genitais, também conhecidas como condilomas, são consideradas um 

sintoma da infeção pelo HPV. Podem ser transmitidas pelo contacto direto, 

nomeadamente no ato sexual e durante o nascimento (transmissão vertical). Podem ser 

também um indicador de abuso sexual.12 

Como fatores de risco, Thomas , et al 7 referem o sexo masculino, prática de relações 

sexuais desprotegidas, história prévia de outras DSTs, uso de ACO de longa duração e o 

ser fumador. 

Têm uma grande morbilidade, quer física (dor, ulceração, desenvolvimento de tecido 

fibroso), quer social e relacional – 40% das pessoas referem ter interrompido a atividade 

sexual enquanto apresentam condilomas visíveis; a maioria refere ainda sentimentos de 

vergonha, culpa, perda da autoestima, ansiedade e depressão.7 

Num estudo feito à população Brasileira, da Silva , et al 13 descrevem que de todos os 

indivíduos HPV-positivos testados, 4% desenvolveram infeções que se manifestaram 

com lesões genitais externas; a positividade para o HPV-6 ou HPV-11 demostrou uma 

progressão para condilomas de 15,7% (com um tempo de progressão médio de 9 meses 

para o HPV-6 e de 6,8meses para o HPV-11). Neste estudo também se verificou uma 

maior incidência de condilomas em indivíduos do sexo masculino jovens (<30 anos), 

corroborando estudos de Thomas , et al 7, Leslie , et al 12. De todos os condilomas 

biopsados, 87,5% eram HPV-positivos, dos quais 48,1% HPV-6 positivos e 36,7% HPV-

11 positivos. 

O tratamento com remoção das verrugas não reduz a transmissão do HPV, pois a infeção 

permanece.12 De tal forma que, metade dos pacientes que são tratados para as lesões 

genitais, recorrem nos 4 anos subsequentes.7 Como não existe cura para o HPV a 

perspetiva mais viável é a vacinação contra HPV previamente ao início da atividade 

sexual, sempre que possível. 
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Papilomatose laríngea / Papilomatose respiratória recorrente. 

Papilomatose laríngea é uma infeção rara do trato respiratório causada pelo HPV- 6 e 

HPV11. Esta infeção pode ocorrer em qualquer zona do trato respiratório, desde o nariz 

até aos pulmões, mas ocorre principalmente a nível da laringe.14 Apresenta uma 

distribuição bimodal, um pico em idades inferiores aos 5 anos – pico em idade juvenil 

(rácio masculino:feminino de 1:2) e outro pico na quarta década de vida – pico em idade 

adulta (rácio masculino:feminino de 5:1).15 Classifica-se então a papilomatose laríngea 

em dois tipos: papilomatose laríngea juvenil (idades <14 anos); e papilomatose laríngea 

adulta. A primeira ocorre normalmente por transmissão vertical da mãe para o feto e a 

segunda por contacto direto com o vírus, do qual é exemplo a prática de sexo oral.6 

Quando a infeção ocorre na sua forma mais frequente, na zona da laringe, os doentes 

apresentam-se com alterações da voz e estridor, em adultos, e com choro fraco e tosse 

crónica em crianças.14 

O tratamento destas lesões é realizado na maioria das vezes por laser de CO2. O objetivo 

é a eliminação das lesões, quer por via cirúrgica, que com adjuvantes como o interferão 

e o aciclovir. 

O principal problema é a permanência da infeção após a remoção da lesão e, portanto, o 

risco de recorrência nas semanas após o tratamento é muito elevado. A frequência quer 

de recidivas quer de número de papilomas é maior no grupo juvenil. Por contrapartida o 

grupo de adultos apresenta um risco, apesar de baixo, de evolução maligna15, o que 

justifica a necessidade de controlo regular destes indivíduos. 
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Carcinoma do pénis. 

 Carcinoma raro, que em algumas situações está relacionado com a infeção pelo HPV, o 

que é um fator de bom prognóstico, como referem Stratton , et al 16: carcinomas do pénis 

HPV- positivos têm uma sobrevida aos 5anos de 92%, enquanto os carcinomas do pénis 

HPV-negativos têm uma sobrevivência a 5 anos de 78%. Em algumas zonas, como a Ásia, 

América Latina e África, os carcinomas do pénis atribuídos a infeção por HPV são pelo 

menos tão frequentes quanto os carcinomas anais relacionados com o HPV.11, 13 

Estes carcinomas dividem-se em vários tipos16, sendo que os tipos menos queratinizados 

têm maior deteção de HPV, quando comparados com os tipos de maior queratinização. 

Os estudos variam quanto à percentagem de carcinomas do pénis que apresentam 

positividade para o HPV. Segundo zur Hausen 17, 30-50% dos carcinomas do pénis 

apresentam positividade para o HPV. Mais recentemente, Stratton , et al 16 descrevem 

positividade para o HPV em 90% dos carcinomas do pénis, maioria dos quais (40,7%) 

positivos para o HPV-16. 

Outros estudos foram feitos para testar a percentagem de adultos do sexo masculino com 

infeção por HPV. Segundo Han , et al 18, do seu grupo estudado (homens dos 18-59 anos), 

45,2% apresentavam positividade para o HPV e 25,1% positividade para HPV de alto 

risco, o que corrobora os resultados de Sudenga , et al 19. O pico de infecciosidade ocorreu 

no grupo etário dos 23-27 anos, mantendo-se constante nos seguintes grupos estudados 

que abrangiam os 28-59 anos. Os tipos de HPV encontrados mais frequentemente foram 

HPV-16 (28,3%), HPV-18 (6,3%) e HPV6/11 (3,8%) atribuindo papel de potencial 

maligno aos tipos de HPV de baixo risco.16, 18 

O organismo normalmente consegue resolver a infeção, segundo Han , et al 18 em média 

6-18 meses após documentada a infeção. Mas, os indivíduos do sexo masculino, ficam 

com menor número de anticorpos circulantes após infeção, comparativamente aos 

indivíduos do sexo feminino, apesar de os estudos documentarem maior prevalência de 

infeções pelo HPV no sexo masculino; concluindo-se que estes têm uma menor 

capacidade de resposta imunológica em comparação com o sexo feminino. 

Assim, segundo da Silva , et al 13, Han , et al 18, a atitude preventiva de vacinação contra 

o HPV, é a única forma capaz de reduzir a incidência, morbilidade e mortalidade do 

carcinoma do pénis. 
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Carcinoma da região anal – ânus e canal anal. 

Carcinoma com baixa incidência – incidência global segundo zur Hausen 17 de 0,1-

2,8/100000 e segundo Sudenga , et al 20 de 2/100000 , com incidência de 1/100000 nos 

países desenvolvidos e de 3,6/100000 no países em desenvolvimento. Certos grupos têm 

incidências maiores, nomeadamente homens que têm sexo com outros homens (HSH) 

com uma incidência de 35/100000 e HSH com HIV com uma incidência de 70/100000.17  

A incidência tem aumentado muito nos últimos anos,20-23 provavelmente devido ao início 

mais precoce da atividade sexual, das mudanças nas práticas sexuais e ao maior número 

de parceiros sexuais.20 Segundo Stier , et al 23 nas últimas 4 décadas, a incidência de 

carcinoma escamoso do ânus nos Estados Unidos aumentou para mais do dobro. 

Como lesões percursoras temos as lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, 

associadas a infeções por HPV de alto grau (principalmente HPV-16 e HPV-18). Apesar 

de não serem consideradas lesões percussoras, as lesões intraepiteliais de baixo grau, 

associadas a HPV de baixo grau (HPV-6 e HPV-11), podem em certas ocasiões, ser 

percursoras de carcinoma da zona anal, nomeadamente se associadas a positividade para 

a p16.21 

De referir que 88% dos carcinomas anais apresentam positividade para o HPV.1, 11 O tipo 

mais comum é de longe o HPV-16, correspondendo a 70-78% dos casos.20, 23 Se ao HPV-

16 juntarmos o HPV-18 cobrimos 87% dos casos. Se juntarmos todos os tipos da vacina 

Gardasil-9 cobrimos 96% dos casos.11 

Ao contrário do conhecimento da população em geral, homens que têm sexo apenas com 

mulheres (HSM) e que não têm relações sexuais de risco, apresentam em raras situações 

positividade para o HPV na zona anal (1,2% segundo estudo realizado na população de 

Amesterdão).20 Essa percentagem aumenta em homens com infeção prévia pelo HPV na 

zona genital ou em homens cuja companheira apresenta positividade para o HPV 

(correspondendo a 8% dos homens neste último caso).20 

 

 



15 

 

Carcinoma escamoso da cabeça e pescoço. 

Existem dois tipos principais de carcinomas escamosos da cabeça e pescoço. Os 

carcinomas HPV-positivos e os carcinomas HPV-negativos. Têm várias características 

diferentes: HPV-positivos ocorrem em idades mais precoces; ocorrem mais na base da 

língua, amígdalas e orofaringe, locais onde é possível a exposição a células basais (HPV 

tem tropismo para células indiferenciadas da epiderme); ocorrem mais em homens, de 

escalões socioeconómicos elevados; e têm uma maior sobrevida.24 Segundo zur Hausen 
17, os carcinomas da cabeça e pescoço HPV-positivos, têm uma redução de 60-80% do 

risco de morte aos 5 anos, por comparação com os carcinomas HPV-negativos. A 

incidência dos carcinomas da cabeça e pescoço HPV-negativos tem vindo a diminuir, 

com a diminuição do consumo de tabaco, e a incidência dos carcinomas HPV-positivos 

tem vindo a aumentar, com um aumento de 225% nas últimas três décadas.25 

Por um lado, a prevalência de infeção por HPV oral na população mundial é de 4,6% para 

os homens e de 4,4% para as mulheres. No subgrupo HSH HIV-negativos, a prevalência 

é de 16% e no subgrupo HSH HIV-positivos, a prevalência é de 29%.26, 27 Apesar desta 

prevalência, à semelhança do carcinoma anal, a infeção pelo HPV da cabeça e pescoço é 

autolimitada em 93% dos casos nos primeiros 2 anos de infeção.24 

Por outro lado, o DNA do HPV pode ser encontrado em 70% dos carcinomas da cabeça 

e pescoço recentemente diagnosticados25, não se sabendo ao certo qual a percentagem 

destes carcinomas que são de facto devidos à infeção pelo HPV; segundo zur Hausen 17, 

25-30% dos carcinomas da cabeça e pescoço são causados por tipos de HPV de alto risco. 

Essa percentagem varia muito de acordo com a área geográfica, com a cultura, com as 

práticas sexuais; desde 17% na Europa do Sul, até 39% e 56% na Europa do Norte e nos 

Estados Unidos, respetivamente.1, 11 De realçar que o HPV com maior prevalência é de 

longe o HPV-16, que em conjunto com o HPV-18 representam 85% dos casos 

relacionados com o HPV. Se considerarmos todos os tipos de HPV cobertos pela vacina 

Gardasil-9, estamos a falar de cerca de 90% dos casos de carcinoma da cabeça e pescoço 

relacionados com o HPV.11 

Conhece-se hoje a possibilidade de seroconversão pelo HPV. De qualquer das formas, a 

taxa de seroconversão varia de acordo com o local do corpo que é infetado; não sendo 

verificados até à atualidade casos de seroconversão em infeções da zona da língua, 

amígdalas e orofaringe. A seroconversão da zona cervical é comum e pode dar algum 

grau de proteção contra infeções orais posteriores. A zona anal tem uma menor taxa de 

seroconversão, e a zona genital masculina apresenta ainda uma menor taxa de 

seroconversão, o que torna os homens mais vulneráveis que as mulheres a infeções orais 

pelo HPV e, como tal, também mais suscetíveis a carcinomas nestas zonas.28 
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Vacinas contra o HPV: situação atual 

Atualmente existem três vacinas aprovadas contra o HPV: Cervarix, Gardasil (Gardasil-

4) e Gardasil-9. Todas elas contêm partículas “vírus-like” compostas por proteínas L1.29 

Cervarix: vacina produzida em células de insetos trichoplusi ni. É uma vacina bivalente 

que contém partículas L1 contra os tipos HPV 16 e 18, fornecendo proteção contra 70% 

dos carcinomas do colo do útero, assim como de outros carcinomas, como será descrito 

adiante.  

Gardasil-4: vacina produzida em células de succharomyces cerevisiae. É uma vacina 

quadrivalente que, além de fornecer proteção contra os tipos HPV 16 e 18, também 

contém partículas proteicas L1 contra o HPV 6 e 11, fornecendo proteção extra contra 

90% das verrugas genitais, entre outros. 

Gardasil-9: vacina produzida em células de succharomyces cerevisiae. É uma vacina 

nonavalente que além da proteção da vacina Gardasil-4, também fornece proteção contra 

os tipos HPV de alto risco 31, 33, 45, 52 e 58, garantindo uma redução de 97% na 

incidência de carcinoma do colo do útero, entre outros.29-31 

Estudos demonstram não-inferioridade da vacina Gardasil-9 em comparação com a 

vacina Gardasil-4 para os tipos HPV 6, 11, 16, 18; com uma taxa de seroconversão de 

99% para a vacina Gardasil-9.32 

Estas vacinas são consideradas seguras apresentando dois tipos de efeitos adversos após 

a imunização (EAAI): EAAI sérios e EAAI não-sérios. Não se observou evidência de 

risco aumentado de eventos autoimunes, eventos neurológicos, eventos 

tromboembólicos, Síndrome de Guillain-Barré, convulsões e anafilaxia. 

Num estudo realizado no Canadá30, de 691 994 vacinações pela vacina quadrivalente, 

apenas foram confirmados 133 casos de EAAI, portanto 1,9/10000 casos, os quais apenas 

10 (7,5%) corresponderam a EAAI sérios reportados, dos quais apenas 7 (5,2%) foram 

confirmados. Estes EAAI sérios foram cefaleias, náuseas, vómitos, lipotimia, sincope e 

fadiga. Pelo contrário, 92,5% dos EAAI são não-sérios, com ordem decrescente de 

frequência reações alérgicas dermatológicas (25%), rash (22%) e reações no local da 

picada (20%). 

Segundo o estudo realizado por Giuliano , et al 33, 42% dos indivíduos do sexo masculino 

vacinados, 42% reportaram reações no local da picada, consideradas reações leves; por 

outro lado, não foram reportadas quaisquer EAAI sérios. 

Apesar da disparidade dos EAAI não-sérios reportados pela vacinação, a maioria dos 

estudos são consistentes nos EAAI sérios, sendo estes últimos raros.30, 32-34 

Estudos realizados para comparar os EAAI pela vacina nonavalente relativamente à 

vacina quadrivalente32, 34 revelaram semelhanças quer a nível dos EAAI, quer na sua 

frequência. Quando comparados os EAAI por sexo, não se observaram diferenças 

estatisticamente significativas.
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Quando se deve iniciar vacinação? 

Na população em geral, a prevalência do HPV tem em média o seu pico cinco anos após 

o início da atividade sexual. Esta prevalência declina drasticamente cinco a dez anos após 

este pico, portanto dez a quinze anos após o início da atividade sexual. Estes dez a quinze 

anos são então os anos de maior risco para a obtenção de infeção com potencial de causar 

carcinoma. Logo, se a vacinação contra o HPV ocorrer cinco anos antes da média de 

início da atividade sexual (quinze a dezassete anos em várias populações mundiais), as 

vacinas necessitariam de proteger pelo menos vinte anos para atingir a maior capacidade 

de efetividade.30 

Como o licenciamento da vacina só ocorreu em 2006/2007, os estudos atuais demonstram 

proteção contra infeções/positividade anticorpos HPV de pelo menos dez anos; sendo 

necessários estudos posteriores de follow-up para saber a verdadeira duração de 

proteção.29 

De referir que as vacinas têm um efeito terapêutico limitado em infeções já existentes 

aquando da vacinação, pelo que é importante a sua implementação nas populações 

previamente ao início da atividade sexual.29 

Assim, as recomendações mundiais para início da vacinação contra o HPV são: 

• ECDC – início da vacinação em mulheres antes do início da atividade sexual; 

• WHO – início da vacinação em mulheres dos 9-14 anos; 

• CDC – início da vacinação em mulheres e homens dos 11-12 anos, com possível 

início a partir dos 9 anos. 
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Quem deve ser vacinado? 

De acordo com Castellsague , et al 34 que testaram a imunogenicidade à vacina Gardasil-

9 em homens adultos-jovens na faixa etária dos 16-26 anos, comparando com mulheres 

na mesma faixa etária e com homens e mulheres na faixa etária dos 9-15; houve uma taxa 

de seroconversão de 99%, demonstrando não-inferioridade na vacinação do grupo 

homens adultos-jovens na faixa etária 16-26 anos. 

Meses depois, Giuliano , et al 33 testaram a imunogenicidade em homens na faixa etária 

dos 27-45 anos, visto haver maior incidência de carcinomas da orofaringe e na zonal anal 

nesta faixa etária. No estudo, houve uma seroconversão de 100% demonstrando não-

inferioridade relativamente ao grupo de homens na faixa etária dos 16-25 anos. 

Entretanto, Handler , et al 35 descreveram os grupos com risco aumentado para obtenção 

de infeção pelo HPV, aconselhando a vacinação desses grupos: homens que têm sexo 

com outros homens; indivíduos com HIV e indivíduos transplantados. 

De referir que a vacina Gardasil pertence à categoria farmacológica B na gravidez 

segundo a classificação da FDA e, portanto, não é recomendado o seu uso em grávidas. 

Aquando da aprovação das vacinas, cerca de uma década atrás, foram recomendadas 3 

doses da mesma. Atualmente, estudos demonstram não inferioridade do uso de duas doses 

(com um espaçamento entre doses de 6-12 meses) em pessoas na faixa etária dos 9-14 

anos, em comparação com 3 doses na mesma faixa etária e na faixa etária dos 16-26 anos. 

Nesta última faixa etária (16-26 anos), existe superioridade no uso de 3 doses da vacina.36 

Segundo o CDC deve-se vacinar todos os homens e mulheres idealmente dos 11-12 anos, 

com um possível início aos 9 anos, com duas doses da vacina, intercaladas por 6-12 

meses. Caso não seja possível vacinação nesta altura, recomendam vacinação dos homens 

até aos 21 anos e das mulheres até aos 26 anos, com algumas exceções: homens que têm 

sexo com outros homens até aos 26 anos; adultos transsexuais até aos 26 anos; adultos 

imunodeprimidos até aos 26 anos. Todos estes últimos grupos, incluindo todos os 

adolescentes com mais de 15 anos, está recomendado vacinação com 3 doses. 

Segundo ECDC deve-se iniciar a vacinação em todas as mulheres antes do início da 

atividade sexual, e depende de cada país determinar o início da vacinação. Quanto aos 

grupos de risco é de considerar a vacinação, mas sempre em adição à vacinação primária 

do grupo que consideram prioritário, mulheres antes do início da atividade sexual. 

Segundo a WHO a vacinação está indicada em mulheres dos 9-14 anos. Vacinação de 

mulheres com idade igual ou superior aos 15 anos e vacinação dos homens só é 

recomendada se for viável, acessível, custo-efetiva e se não desviar recursos da vacinação 

da população alvo e recursos dos programas de rastreio contra o cancro do colo do útero. 
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Mudanças do comportamento sexual e Importância da vacinação universal contra 

o HPV.  

A relação sexual é vista como um meio biológico para a geração da descendência e como 

um meio de obtenção de prazer quer pessoal quer enquanto casal. A nível histórico, a 

sexualidade está presente em todas as sociedades, mas nem sempre com os mesmos 

comportamentos. No século passado o comportamento sexual era altamente reprimido, 

principalmente a sexualidade feminina e a homossexualidade. Atualmente, uma 

importância crescente da liberdade sexual, levou à sua liberalização com aumento do 

número de parceiros sexuais, da aceitação das relações homossexuais e da variedade de 

práticas sexuais.  

Assim, observou-se um aumento da incidência das doenças sexualmente transmissíveis 

(DSTs), nomeadamente a infeção pelo HPV e das lesões subsequentes, sendo necessário 

tomar medidas de saúde pública, como informação, esclarecimento e formação da 

população, e medidas preventivas como a vacinação contra o HPV. 

Durante anos debateu-se a eficácia da vacina contra o HPV na incidência do carcinoma 

do colo do útero. Entretanto, com o reconhecimento de novas entidades patológicas 

provocadas pelo HPV (entidades descritas anteriormente), houve a necessidade de 

comprovar a eficácia da vacinação contra o HPV também na incidência destas novas 

entidades patológicas. 

 

 



20 

 

Impacte da vacinação contra o HPV na incidência de verrugas anogenitais. 

Estudos realizados previamente à aprovação da vacina contra o HPV demonstraram uma 

eficácia na redução das verrugas anogenitais de 98,9% nas mulheres e de 89,4% nos 

homens.6 Observada esta elevada eficácia, foram implementados em grande escala 

mundial, programas de vacinação; alguns deles programas de vacinação oportunista e 

outros, planos de vacinação incluídos no PNV. 

Lurie , et al 37, testaram a eficácia da implementação da vacinação oportunista em 

mulheres na redução da incidência de verrugas anogenitais. Observaram uma redução de 

210,43/100000 mulheres para 146,8/100000 (redução de 30% da incidência anual) e uma 

redução de 262,85/100000 homens para 234,01/100000 (redução de 11% da incidência 

anual) na incidência anual de verrugas anogenitais. A redução da incidência no sexo 

masculino foi justificada pela proteção de grupo aquando da vacinação das mulheres. 

Assim, verificou-se um potencial benefício da vacinação contra o HPV, mesmo um 

programa de vacinação oportunista, na redução da incidência de verrugas anogenitais. 

O primeiro grande estudo foi realizado por Chow , et al 38, que estudaram o impacte da 

vacinação contra o HPV, 7 anos após a introdução da vacina quadrivalente no PNV 

Australiano para o sexo feminino (12-13 anos e catch-up 12-26). Verificaram redução 

70% incidência de verrugas anogenitais no sexo feminino; redução de 56% nos homens 

heterossexuais (justificado pela proteção de grupo); redução de 33% nos HSH (possível 

justificação pela compra da vacina extra PNV; possível redução de fatores de risco 

sexual). 

Dominiak-Felden , et al 39 observaram eficácias semelhantes na Bélgica após introdução 

da vacina quadrivalente no PNV para o sexo feminino. Observaram uma redução de 72% 

para o grupo de mulheres com idade entre 16-22 anos e de 51,1% em homens com idades 

16-22 anos, sugerindo neste último grupo proteção de grupo. Mulheres no grupo 23-30 

anos apresentaram redução de 18,8%, o que comprova o maior impacte expectável no 

grupo etário de idade inferior, grupo com menor risco de já ter sido exposto ao HPV pelo 

contacto sexual. 

Wangu , et al 6 em 2016 realizaram um apanhado de todos os estudos publicados que 

testavam a eficácia da vacina contra o HPV na redução das verrugas anogenitais (um total 

de 32 estudos). Verificaram maior redução da incidência de verrugas anogenitais em 

países com alta cobertura da vacina (>50% vacinação na população alvo), em comparação 

com países com baixa cobertura (<50% vacinação na população alvo). Enquanto para o 

sexo feminino, em qualquer dos países verificou redução da incidência de verrugas 

anogenitais; no sexo masculino, apenas os países com alta cobertura da vacina 

apresentaram redução estatisticamente significativa da incidência de verrugas 

anogenitais. 

Com a introdução na Austrália da vacinação contra o HPV também no sexo masculino, 

Korostil , et al 40, observaram uma redução de 85% da incidência de verrugas anogenitais 

no sexo feminino (redução adicional de 15%), e uma redução de 75% na incidência de 

verrugas anogenitais no sexo masculino (redução adicional de 19%). Verificaram ainda 
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redução crescente da incidência anual das verrugas anogenitais, acreditando que com o 

programa atual de vacinação Australiano, a incidência de verrugas anogenitais seja 

praticamente eliminada. 
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Impacte da vacinação contra o HPV na incidência de papilomatose respiratória 

recorrente. 

Como o próprio nome indica, a papilomatose laríngea é uma infeção que apesar de tratada 

tem uma grande taxa de recorrência. Com o tratamento das lesões, a infeção não é tratada 

e, portanto, as lesões acabam por recorrer.  

De notar que apesar da infeção ser persistente e recorrente, os indivíduos têm uma baixa 

quantidade de anticorpos contra o HPV no sangue e, portanto, baixa capacidade de 

combater o vírus imunologicamente. Surgiu então o interesse de avaliar o impacte da 

vacinação contra o HPV: na formação de anticorpos contra o HPV; na prevenção da 

infeção pelo HPV; na diminuição da recorrência de lesões de papilomatose laríngea.  

Pawlita , et al 41 reportaram um caso de um indivíduo de 67 anos que tinha sido operado 

nove vezes no último ano por papilomatose respiratória recorrente. Após a vacinação 

contra o HPV (Gasrdasil-4) os anticorpos no sangue subiram mais de 100 vezes 

comparativamente ao valor pré-vacinação e as lesões de papilomatose laríngea não 

voltaram a surgir. 

Forster , et al 42 reportaram um caso de um rapaz de 2 anos que apresentava lesões 

recorrentes de papilomatose laríngea. Após a vacinação com Gardasil-4, o doente 

manteve-se assintomático e sem lesões pelo menos nos seguintes dez meses. 
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Impacte da vacinação contra o HPV na incidência do carcinoma da cabeça e 

pescoço. 

Um passo essencial para comprovar a eficácia de uma vacina é o doseamento dos 

anticorpos no sangue e a evidência da permanência dos mesmo a longo-prazo. Entretanto, 

surge a questão: será que apesar de estes anticorpos se encontrarem no sangue, também 

são identificados na mucosa orofaríngea, de forma a prevenir a infeção pelo HPV nesta 

zona anatómica e consequentemente prevenir lesões provocadas pelo HPV? Na tentativa 

de responder a essa questão, Pinto , et al 43, avaliaram a presença de anticorpos contra 

HPV-16 e HPV-18 na mucosa oral de indivíduos com positividade no sangue para estes 

anticorpos após vacinação com a vacina Gardadil-4. Desses indivíduos, 96% 

apresentavam anticorpos anti-HPV16 e 72% apresentavam anticorpos anti-HPV18, com 

níveis de anticorpos semelhantes aos medidos no plasma. 

Não é possível a tão curto prazo avaliar redução da incidência de carcinomas da cabeça e 

pescoço relacionados com o HPV após a vacinação contra o HPV. Este carcinoma aparece 

numa fase mais avançada da vida, e os programas de vacinação tiveram início há pouco 

mais de dez anos. 

Tendo em conta a elevada morbilidade e mortalidade inerente ao carcinoma da cabeça e 

pescoço relacionado com o HPV, e aos elevados custos que advêm do seu tratamento (nos 

EUA cada novo caso de carcinoma da orofaringe tem um custo médio de 43200$, 

correspondendo a um encargo anual de 306 milhões $25), foram efetuados estudos custo-

efetividade para a implementação da vacinação contra o HPV também para o sexo 

masculino. Segundo Ward , et al 25, o custo de implementação vacinação contra HPV nos 

homens seria de 50000$/QUALY nos EUA, pelo que recomendam a vacinação contra 

HPV quer no sexo feminino quer no sexo masculino. 
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Impacte da vacinação contra o HPV em indivíduos heterossexuais do sexo 

masculino após um programa de vacinação no sexo feminino. 

Apenas dois estudos foram realizados com o intuito de verificar o impacte que um 

programa de vacinação do sexo feminino tem em indivíduos heterossexuais do sexo 

masculino. Ambos os estudos foram realizados em populações Australianas, onde a taxa 

de cobertura pela vacina quadrivalente dos indivíduos do sexo feminino é elevada: 74% 

de cobertura com pelo menos 1 dose da vacina; 55% de cobertura com 3 doses da vacina 

(doses recomendadas na altura em que se realizaram estes estudos).44 

Os estudos realizados são Machalek , et al 44, Chow , et al 45 e ambos os estudos 

observaram uma considerável redução dos genótipos que são cobertos pela vacina 

quadrivalente usada no programa de vacinação (HPV6, HPV11, HPV16 e HPV18) em 

indivíduos heterossexuais do sexo masculino, atribuindo essa redução à proteção de 

grupo. 

Segundo Machalek , et al 44, a prevalência dos genótipos cobertos pela vacina 

quadrivalente em indivíduos heterossexuais do sexo masculino do subgrupo idade ≤25 

anos foi de 3%, e de 14% no subgrupo >25 anos (subgrupo ≤25 anos apresenta uma 

prevalência 78% inferior à prevalência do subgrupo >25anos). Referem também que a 

redução da prevalência dos genótipos da vacina quadrivalente em indivíduos 

heterossexuais do sexo masculino não vacinados, é semelhante à redução da prevalência 

alcançada no sexo feminino. 
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Impacte da implementação da vacina contra o HPV no género masculino no PNV. 

Na Europa, comparando programas de vacinação apenas para o sexo feminino, com 

planos de vacinação para o sexo feminino e masculino, neste último, houve uma redução 

dos carcinomas relacionados com o HPV de 40% e 65% no sexo feminino e sexo 

masculino, respetivamente.46 

Apesar desta redução adicional da incidência de carcinomas relacionados com o HPV na 

vacinação do sexo feminino e masculino, existe a necessidade de realizar estudos de 

custo-efetividade para a inclusão do sexo masculino no PNV. 

Assim, Ben Hadj Yahia , et al 47 realizaram uma avaliação de todos os estudos (14) de 

custo-efetividade na implementação no PNV da vacinação contra o HPV também para o 

sexo masculino. A maioria dos estudos não consideram estratégias custo-efetivas a 

inclusão do sexo masculino no PNV, exceto se considerassem todas as doenças 

relacionadas com o HPV, juntamente com uma das seguintes situações: cobertura da 

vacinação contra o HPV no sexo feminino <40-50%; ou preço da vacina inferior a $75 

(aproximadamente 64€).  

O maior impacte na vacinação contra o HPV no sexo masculino é sem dúvida o subgrupo 

HSH que não apresenta a imunidade de grupo da vacinação do sexo feminino e, portanto, 

estudos que avaliaram a vacinação contra o HPV deste subgrupo HSH revelou ser uma 

estratégia custo-efetiva,47, 48 principalmente se a vacinação for implementada antes do 

inicio da atividade sexual, altura em que é difícil a sua implementação, pela identidade 

sexual poder não estar ainda estabelecida. 

Bogaards , et al 48 tentaram observar o beneficio da inclusão da vacinação contra o HPV 

nos homens no PNV dos Países Baixos. Nesta análise incluíram a avaliação de todos os 

carcinomas relacionados com o HPV. Para estudo custo-efetividade, consideraram um 

plano de vacinação com 3 doses (atualmente estão indicadas 2 doses) e uma cobertura 

pela vacina do HPV no sexo feminino de 50-60%. Considerando estes dados, bastaria um 

custo inferior a 100€ por pessoa vacinada para o custo-efetividade ser favorável à 

vacinação do sexo feminino. Referem ainda que com o atual plano de vacinação com as 

2 doses, é possível que seja já custo-efetivo vacinar o sexo masculino dos Países Baixos. 

Acabam por concluir que a opção de incluir o sexo masculino no PNV depende da taxa 

de cobertura da vacina no sexo feminino de cada país e do preço da vacina, partindo de 

cada país a realização de estudos de custo-efetividade. 

Audisio , et al 46 corroboram também a importância de cada país realizar os seus estudos 

de custo-efetividade, realçando o facto de o aspeto económico não ser o único critério a 

ter em conta; chamam à atenção da questão científica e da questão ética subjacente à 

vacinação contra o HPV sexo feminino. 
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Importância da vacinação contra o HPV em homens que têm relações sexuais com 

outros homens (HSH), bissexuais e transexuais. 

Como referido anteriormente, os HSH têm muito maior risco que a população em geral 

de obter lesões provocadas pelo HPV, nomeadamente carcinoma da zona anal. Se 

adicionalmente HIV+ ainda maior é esse risco.49  

Assim, como referido no Centers for Disease Control and Prevention, estes indivíduos 

são um grupo de risco e como tal têm indicação adicional para a vacinação contra o HPV. 

Apesar de a vacina ser profilática e estar aconselhado o seu uso antes do início da 

atividade sexual, estudos revelam um benefício na vacinação contra o HPV de HSH 

mesmo na faixa etária dos 18-26anos.50 

Apesar das indicações, a cobertura da vacina contra o HPV em HSH ainda é muito baixa. 

Nos EUA, apenas 17,2% dos HSH na faixa etária dos 18-26 anos é que estão cobertos 

pela vacinação. Este grupo subdivide-se em HSH-HIV+ (cobertura de 37,2%) e HSH-

HIV- (cobertura de 15,1%).51 

Como a taxa de cobertura pela vacina é baixa, e como a infeção pelo HPV nestes grupos 

se mantém elevada, Deshmukh , et al 52, avaliaram o impacte da vacinação contra o HPV 

no tratamento das neoplasias da zona anal (carcinomas com maior incidência nestes 

grupos) em indivíduos com >27 anos (atualmente vacinação catch-up só indicada até 26 

anos). Neste estudo, a vacinação contra o HPV reduziu o risco de recorrência de 

carcinoma da zona anal em 63%, reduzindo também os gastos com o tratamento e 

aumentando ainda os QALYs em 0,16. Portanto, demonstraram que a vacinação conta o 

HPV em HSH com carcinoma anal reduz a recorrência do mesmo, com um elevado 

aumento do custo-efetividade. 
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Situação atual da vacinação contra o HPV nos países desenvolvidos 
Países PN

V 

Grátis Anos População 

(sexos) 

Doses* 

(d) 
Notas 
* 2 ou 3 doses: 2 doses <15anos; 3 doses ≥15anos 9 10 11 12 13 14 15-18 19 26 45 59 60 

Austrália Sim Gratuito    x x        Ambos 2  

Canadá Sim Gratuito x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

  Feminino 

Masculino 

2 ou 3 

2 ou 3 

10 províncias e 3 territórios: 

7 só vacinam sexo feminino, 6 vacinam ambos 

EUA Sim Paga x x x x x x x x x    Ambos 2 ou 3 HIV+ e imunodeprimidos – 3d 

Alemanha Sim Gratuito x x x x x x x      Feminino 2 ou 3  

Áustria Sim Gratuito x x x x x x x x x x x x Ambos 2 ou 3 Pago a partir dos 16 anos 

Bélgica Sim Gratuito  x x x x        Feminino 2  

Bulgária Não Grátis**              2 ** Não incluído no PNV, mas grátis para todas as 

meninas de 12 anos que queiram ser vacinadas 

Chipre Sim Gratuito    x x        Feminino 2 Desde 2016/2017 

Croácia Sim Gratuito      x       Ambos 2  

Dinamarca Sim Gratuito    x x x x      Feminino 2 ou 3 Catch-up 13-18 anos – 3d 

Eslováquia Sim Parcial***    x         Ambos 2 *** Parcialmente grátis, apenas com 12 anos 

Eslovénia Sim Gratuito   x x         Feminino 2  

Espanha Sim Gratuito   x x         Feminino 2  

Estónia Não Paga               Não está recomendada 

Finlândia Sim Gratuito   x x         Feminino 2  

França Sim Gratuito   x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x x     Feminino 

Masculino 

2 ou 3 

2 

11-14anos ambos; 15-19 anos só sexo feminino tem 

direito 

Grécia Sim Gratuito   x x x x x x x    Feminino 2 ou 3  

Hungria Sim Gratuito    x x        Feminino 2 Meninas 7º ano escolar 

Irlanda Sim Gratuito    x x        Feminino 2 Recomendam ambos os sexos dos 9-26 anos – pago 

Itália Sim Gratuito    x x x x x     Ambos 2 ou 3  

Letônia Sim Gratuito    x         Feminino 2 Obrigatório sexo feminino aos 12 anos 

Lituânia Sim Gratuito x x x x x        Ambos 2  

Luxemburgo Sim Gratuito    x   x      Feminino 2 ou 3 Catch-up dos 15-18 anos 

Malta Sim Gratuito    x         Feminino 2  

Países Baixos Sim Gratuito    x         Feminino 2  

Polónia Sim Gratuito   x x         Feminino 2  

Portugal Sim Gratuito  x x x x        Feminino 2  

Reino Unido Sim Gratuito    x x        Feminino 2  

República checa Sim Gratuito     x x       Feminino 2  

Roménia Sim Paga   x x x x        3 Vacinação em grupos de risco 

Suécia Sim Gratuito  x x x         Feminino 2 Meninas do 5º e 6º ano 

Tabela 2 - Avalia: Inclusão no PNV do país; Gratuito; Idade de implementação; População alvo; Número de doses; Notas - inclui particularidades de alguns países. Fontes de informação: Austrália - Australian 

Government Departement of Health; Canadá - www.healthycanadians.gc.ca; EUA - CDC; Países Europeus – ECDC. 
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Situação atual da vacinação contra o HPV nos países desenvolvidos. 

 

Figura III - Inclusão vacina contra o HPV no plano nacional de vacinação (PNV), dos 28 países da União Europeia, 

incluindo EUA, Canadá e Austrália. Dos 31 países analisados, apenas 2 não incluem a vacina no PNV (Bulgária – não 

incluem vacina no PNV, mas gratuita para raparigas com 12 anos que queiram ser vacinadas; Estónia – não incluída 

no PNV nem é recomendada). Dos 29 países que incluem a vacina no PNV, 3 deles não a disponibilizam gratuitamente 

(EUA e Roménia – vacina completamente paga por cada indivíduo que queira ser vacinado; Eslováquia – vacina 

parcialmente paga pelo Estado). De realçar que dos 26 países que têm vacina no PNV e cuja vacina é gratuita, 1 deles 

(Letónia) apresenta vacinação obrigatória contra o HPV nas raparigas de 12 anos. 

 

Figura IV - Dos 29 países com vacina contra HPV incluída no PNV; 19 deles incluem apenas para o sexo feminino; 7 

deles incluem para ambos os sexos (Austrália, EUA, Áustria, Croácia, Eslováquia, Itália e Lituânia); 3 deles apresentam 

situações particulares (Canadá – país dividido em 7 províncias e 3 territórios, 7 só incluem mulheres, 6 incluem ambos; 

França – dos 11-14 anos incluem ambos os sexos, dos 15-19 incluem apenas mulheres; Roménia – incluem qualquer 

grupo de risco dos 11-14 anos). 

 

6%

10%

84%
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24%
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Dos países que apresentam vacina contra o HPV no seu PNV, todos eles a recomendam 

num intervalo entre os 9-15 anos, maioritariamente por volta dos 12 anos – dos 29 países, 

27 deles (93%) incluem a idade de 12 anos no intervalo de vacinação contra o HPV no 

seu PNV. Existe também países que têm um regime de catch-up incluído no seu PNV, 

nomeadamente 9 (31%) dos 29 países (Canadá, EUA, Alemanha, Áustria, Dinamarca, 

França, Grécia, Itália e Luxemburgo). Destes 9 países, a Áustria apresenta um regime de 

catch-up que passa a ser pago por cada indivíduo, e na França só o sexo feminino é que 

passa a ter direito ao regime catch-up gratuito (enquanto dos 11-14 anos ambos os sexos 

estão incluídos). 

Todos os países aconselham um regime de 2 doses de vacina em idades inferiores aos 15 

anos, excetuando a Roménia que aconselha regime de 3 doses da vacina dos 11-14 anos. 

A partir dos 15 anos, todos os países que incluem a vacina contra o HPV no seu PNV, 

aconselham um regime de 3 doses. Este regime, chamado de regime catch-up, termina 

normalmente aos 18-19 anos, exceto EUA e Grécia que incluem vacinação até aos 26 

anos, principalmente em grupos de risco; o Canadá que em algumas províncias incluem 

a vacinação até aos 45 anos; e a Áustria que inclui a vacinação até aos 60 anos (paga a 

partir dos 16 anos). 
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Conclusões: 
 

De todos os carcinomas em que o HPV pode estar envolvido, a positividade para o HPV 

é um fator de bom prognóstico, pois estes são mais responsivos ao tratamento. Apesar 

disso, nos últimos anos tem havido um aumento da incidência dos carcinomas 

relacionados com o HPV no sexo masculino: por um lado pela redução no sexo feminino 

devido à vacinação neste sexo e, por outro, pelo aumento dos comportamentos de risco 

que aumentam a exposição a este vírus nos indivíduos do sexo masculino. Este aumento 

é de tal forma significativo que atualmente, de todos os carcinomas relacionados com o 

HPV, 36% ocorrem no sexo masculino. 

Das lesões provocadas pelo HPV no sexo masculino, os condilomas são a lesão mais 

frequente em indivíduos HPV+ (presentes em 15,7% dos indivíduos HPV+) sendo 

provocados pelos tipos HPV-6 e HPV-11 em 84,8% dos condilomas HPV+. São 

responsáveis por grande morbilidade física e relacional. 

Quanto à papilomatose laríngea, não existem estudos de larga escala que descrevam o 

impacte da vacinação contra o HPV na incidência de papilomatose laríngea. Não existem 

também estudos de custo-efetividade na vacinação contra o HPV nesta doença em 

particular. Mas dos dois casos descritos de vacinação de indivíduos portadores de 

papilomatose laríngea, foi possível prevenir as lesões provocadas pelo HPV a nível 

laríngeo. Não esquecendo o potencial de evolução maligna da papilomatose laríngea em 

indivíduos adultos, é importante realizar estudos que avaliem o impacte da vacinação 

contra o HPV neste grupo especifico de indivíduos com papilomatose laríngea, em que 

até então não existe um tratamento eficaz, podendo ser a vacina um tratamento preventivo 

para esta doença. 

Quanto ao carcinoma do pénis os estudos variam: desde 30-50% até 90% (mais 

recentemente) dos carcinomas do pénis apresentam positividade para o HPV sendo o 

HPV-16 o responsável por 40,7%.  

Quanto ao carcinoma da região anal, 88% destes apresentam positividade para o HPV, 

com o HPV-16 e HPV-18 a serem responsáveis por 87% dos casos. Com a vacina 

Gardasil-9 é possível cobrir 96% de todos os casos de carcinomas da região anal HPV+. 

Quanto ao carcinoma da cabeça e pescoço, a percentagem de carcinomas provocados pelo 

HPV varia desde 17% na Europa do Sul até 39% e 56% na Europa do Norte e EUA, 

respetivamente. Mais uma vez, o HPV-16 e o HPV-18 são responsáveis pela maioria dos 

casos (85%) e a vacina Gardasil-9 tem a capacidade de cobrir 90% dos carcinomas da 

cabeça e pescoço. 

Após a implementação da vacinação no sexo feminino, houve uma redução da incidência 

de verrugas anogenitais no sexo feminino em todos os países e uma redução na incidência 

de verrugas anogenitais no sexo masculino apenas estatisticamente significativa em 

países com uma alta cobertura da vacina (>50% de vacinação na população alvo). Esta 

redução de incidência no sexo masculino foi justificada pela proteção de grupo, que só 
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foi visível em países com alta cobertura da vacina. Na Austrália, após a implementação 

no PNV da vacina contra o HPV também no sexo masculino, verificou-se uma redução 

adicional na incidência de verrugas anogenitais no sexo feminino de 15% (redução 

incidência de 85%) e uma redução adicional no sexo masculino de 19% (redução 

incidência de 75%), comparativamente à vacinação apenas do sexo feminino. 

Quanto aos carcinomas do pénis, região anal e da cabeça e pescoço, é difícil atualmente 

estimar ao certo o impacte da vacinação contra o HPV na redução da sua incidência, 

porque estes carcinomas aparecem tardiamente na vida e a vacinação contra o HPV foi 

aprovada e implementada há pouco mais de uma década. 

Dentro de todos os estudos de custo-efetividade da implementação no PNV da vacinação 

contra o HPV também no sexo masculino, a maioria dos estudos referiam esta inclusão 

como não custo-efetiva, exceto se considerassem todas as doenças relacionadas com o 

HPV, juntamente com uma das seguintes situações: cobertura da vacinação contra o HPV 

no sexo feminino <40-50%; ou preço da vacina inferior a $75 (aproximadamente 64€). 

Um exemplo de um estudo custo-efetivo foi realizado quanto ao carcinoma da cabeça e 

pescoço. Comparando os custos que advém do tratamento destes carcinomas causados 

pelo HPV com os custos referentes à vacinação contra o HPV no sexo masculino 

(50000$/QUALY nos EUA), é recomendada a vacinação contra o HPV quer no sexo 

feminino quer no sexo masculino. 

Outro estudo de custo efetividade avaliou o beneficio da inclusão da vacinação contra o 

HPV nos homens no PNV dos Países Baixos. Bastaria um custo inferior a 100€ por pessoa 

vacinada para o custo-efetividade ser favorável à vacinação do sexo feminino, objetivo 

possível de ser atingido com o atual plano de vacinação com as 2 doses.  

Mesmo não sendo custo-efetivo a vacinação contra o HPV no sexo masculino, o maior 

impacte na vacinação contra o HPV no sexo masculino são sem dúvida os subgrupos 

HIV+ e HSH. Os últimos não apresentam a imunidade de grupo da vacinação do sexo 

feminino e, portanto, estudos que avaliaram a vacinação contra o HPV deste subgrupo 

HSH revelou ser uma estratégia custo-efetiva principalmente se a vacinação for 

implementada antes do inicio da atividade sexual, altura em que é difícil a sua 

implementação, pela identidade sexual poder não estar ainda estabelecida. 

Assim, apesar da CDC aconselhar vacinar o sexo feminino e o sexo masculino, 

principalmente os grupos de maior risco, a opção de incluir o sexo masculino no PNV 

deve depender da taxa de cobertura da vacina no sexo feminino de cada país e do preço 

quer da vacina quer do tratamento das lesões provocadas pelo HPV, partindo de cada país 

a realização de estudos de custo-efetividade. De realçar que o aspeto económico não deve 

ser o único critério a ter em conta, sendo necessário ter atenção às questões científicas e 

éticas subjacente à vacinação contra o HPV independentemente do género. 

Portanto, é cada vez mais importante os países realizarem estudos de custo-efetividade na 

tentativa de priorizar as suas estratégias de saúde pública nos diferentes grupos 

populacionais, nomeadamente nos grupos de risco. 
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Atualmente, dos 31 países analisados, apenas dois países (Bulgária e Estónia) não 

incluem a vacinação contra o HPV no seu PNV e, dos restantes, apenas 3 (EUA, Roménia 

e Eslováquia) não incluem a vacina no PNV gratuitamente. Dos 29 países que incluem a 

vacina no seu PNV, a maioria apenas inclui a vacina para o sexo feminino (19 países), 

mas com um aumento nos últimos anos para a vacinação de ambos os géneros (atualmente 

10 países). 
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