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Síndromes 
autoinflamatórias

As síndromes autoin-
flamatórias (SAIs) 
ou síndromes heredi-

tárias de febre periódica, são 
doenças raras, caracterizadas 
por febre recorrente e sinto-
mas inflamatórios sistêmicos, 
como manifestações cutâne-
as, oculares, osteoarticulares, 
pulmonares, neurológicas e 
serosite. 

Anualmente novas SAIs 
são identificadas, com caracte-
rísticas clínicas, laboratoriais, 
tratamentos, prognósticos e 
alterações genéticas distintas. 
Elas são incluídas no diag-
nóstico diferencial de febre 
de origem indeterminada e fe-
bre recorrente e são acompa-
nhadas, habitualmente, pelo 
Reumatologista Pediátrico. A 
Tabela 1 inclui os principais 
sinais de alerta para SAIs.

Essas síndromes não têm 
altos títulos de autoanticorpos 
ou linfócitos T autorreativos, 
portanto não são doenças 
autoimunes, sendo causadas 
por defeitos monogênicos em 
proteínas da imunidade ina-
ta. A fisiopatologia envolve a 
desregulação da síntese de ci-
tocinas pró-inflamatórias, es-

pecialmente de IL-1β. A for-
ma madura dessa citocina é 
produzida através da ativação 
de um complexo molecular 
chamado inflamassomo, cujo 
objetivo final é a formação da 
forma ativa de caspase 1, en-
zima responsável pela geração 
de IL-1β a partir da sua forma 
inativa pró-IL-1β. As princi-
pais SAIs são causadas por 
defeitos em proteínas impli-
cadas direta ou indiretamente 
na ativação do inflamassomo, 
determinando produção ex-
cessiva de IL-1β e geração 
dos sintomas inflamatórios 
sistêmicos.

Os exames laboratoriais 
nas SAIs podem evidenciar 
durante os surtos: leucocitose 
e elevação de provas inflama-
tórias, como velocidade de 
hemossedimentação (VHS), 
proteína C reativa (PCR), fi-
brinogênio, haptoglobina, 
ferritina, C3, C4 e proteína 
sérica amiloide A. A principal 
complicação em longo prazo 
é a amiloidose.

A febre familiar do Medi-
terrâneo é a doença mais fre-
quente caracterizada por epi-
sódios recorrentes de febre, 
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expediente
dor abdominal ou torácica, 
causada por serosites e artri-
te. Colchicina é a terapia de 
escolha e é útil na prevenção 
da amiloidose renal.

A síndrome periódica as-
sociada ao receptor do fator 
de necrose tumoral (TRAPS 
- TNF-receptor associated perio-
dic syndrome) é a segunda SAI 
mais prevalente. A TRAPS 
apresenta surtos de febre 
alta com dor abdominal, dor 
pleural, mialgia localizada e 
migratória e manifestações 
oculares. O tratamento inicial 
é o etanercepte.

As criopirinopatias cor-
respondem a três patologias: 
a doença inflamatória multis-
sistêmica de início neonatal 
(NOMID), também chama-
da de síndrome neurológica, 
cutânea e articular crônica 
infantil (CINCA), a síndrome 
de Muckle-Wells e a síndrome 
autoinflamatória familiar as-
sociada ao frio (que geralmen-
te apresenta rash urticariforme 
que surge de 1 a 2 horas após 
exposição ao frio). A síndrome 
NOMID/CINCA é a mais 
grave das criopirinopatias e se 
inicia nas primeiras semanas 
de vida com febre, rash cutâ-
neo, meningite asséptica crô-
nica e artropatia. Quando não 
tratados, os doentes desenvol-
vem perda auditiva neuros-

sensorial, alterações oculares 
e retardo do desenvolvimento 
neuropsicomotor. Hipercres-
cimento patelar simétrico é 
um achado característico da 
síndrome NOMID/CINCA. 
Agentes inibidores de IL-1 
(anakinra, canakinumabe e ri-
lonacepte) têm sido utilizados 
com sucesso no tratamento 
da doença.

Na deficiência de mevalo-
nato-quinase ocorre linfade-
nopatia cervical, dor abdomi-
nal, hepatoesplenomegalia, 
artrite, exantema, mialgia, 
serosites e úlceras orais ou 
genitais. Os níveis de IgD 
elevados e a dosagem de me-
valonato urinário durante as 
crises são úteis para o diag-
nóstico. Corticosteroides, 
sinvastatina e agentes biológi-
cos (anti-TNFalfa e anti-IL-1) 
têm sido utilizados.

A síndrome Blau é uma 
doença de herança autossômi-
ca dominante com manifes-
tações clínicas causadas pela 
inflamação granulomatosa de 
articulações, olhos e pele. O 
fenótipo clínico dessa síndro-
me é idêntico ao da sarcoido-
se de início precoce e ambas 
são causadas por mutações 
no gene que codifica a pro-
teína NOD2/CARD15. As 
manifestações clínicas mais 
comuns são: poliartrite crô-
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Tabela 1 – Sinais de alerta para SAIs

• Febre persistente ou periódica sem outra causa aparente com duração > 6 meses
• Início e término abruptos dos sintomas com intervalo assintomático entre as crises
• Curso semelhante em cada episódio
• História familiar de SAIs ou alterações fenotípicas
• Rash maculopapular ou urticariforme recorrente
• Psoríase, piodermites ou abscessos recorrentes ou persistentes assépticos
• Biópsia de pele com dermatite neutrofílica
• Uveíte e edema periorbitário
• Serosites ou dor abdominal recorrente
• Linfadenomegalia com febre recorrente
• Artropatia, aumento ósseo e mialgias localizadas recorrentes
• Estomatite, faringite ou adenites de repetição com febre
• Episódios recorrentes de artrite asséptica ou osteomielite crônica 
• Surdez, meningite asséptica ou atraso do desenvolvimento neuropsicomotor
• Aumento das provas de atividade inflamatória, anemia, leucocitose e plaquetose
• Autoanticorpos negativos 
• Qualidade de vida e crescimento pôndero-estatural normais (exceção síndrome 

NOMID/CINCA)

nica hipertrófica; uveíte grave 
podendo levar a perda visual e 
exantema ictiosiforme. O tra-
tamento envolve corticotera-
pia, metotrexate, ciclosporina, 
e agentes biológicos (etaner-
cepte, infliximabe e anakinra).

Outras SAIs raras incluem 
as doenças piogênicas, princi-
palmente: deficiência de um 
antagonista do receptor de 
interleucina (DIRA) e síndro-
me de Majeed. Os pacientes 
com DIRA apresentam der-
matite pustulosa e osteomie-
lite multifocal asséptica, com 
elevação acentuada de provas 
inflamatórias. As lesões cutâ-
neas podem variar de lesões 
pustulosas esparsas à derma-
tite pustulosa generalizada 
grave ou lesões ictiosiformes. 
O tratamento de escolha é 

formado pelos anti-IL1. Os 
pacientes com síndrome de 
Majeed apresentam osteo-
mielite multifocal recorrente 
crônica, dermatose neutrofíli-
ca e anemia diseritropoiética 
congênita, de início precoce, 
principalmente no período 
neonatal. 

Recentemente, constituí-
mos um grupo latino-ameri-
cano para diagnóstico clínico 
e genético das principais SAIs 
na faixa etária pediátrica. O 
nosso país é miscigenado e 
essas doenças são possivel-
mente subdiagnosticadas. É 
importante que o pediatra 
reconheça as principais mani-
festações clínicas dessas sín-
dromes para um diagnóstico 
precoce e rápida instituição 
da terapia quando disponível.

Referências bibliográficas
Jesus AA et al. Pediatric hereditary 

autoinflammatory syndromes. J Pediatr 
(Rio J). 2010;86:353-66.

Matos TC, Terreri MT, Petry DG, 
Barbosa CM, Len CA, Hilário MO. 

Autoinflammatory syndromes: report 
on three cases. Sao Paulo Med J. 

2009;127:314-6.

Jesus AA et al. TNF receptor-
associated periodic syndrome (TRAPS): 

description of a novel TNFRSF1A 
mutation and response to etanercept. 

Eur J Pediatr. 2008;167:1421-5.

Jesus AA et al. Phenotype-genotype 
analysis of cryopyrin-associated 

periodic syndromes (CAPS): 
description of a rare non-exon 3 and a 

novel CIAS1 missense mutation. J Clin 
Immunol. 2008;28:134-8.

Dutra LA et al. Cryopyrin associated 
periodic syndrome with neurological 
involvement in a 50-year-old patient. 

Eur J Neurol. 2014;21:e27-8.

Jesus AA et al. Hereditary 
autoinflammatory syndromes: a 

Brazilian multicenter study. J Clin 
Immunol. 2012;32:922-32. 

Jesus AA et al. A novel mutation of 
IL1RN in the deficiency of interleukin-1 

receptor antagonist syndrome: 
description of two unrelated cases 

from Brazil. Arthritis Rheum. 
2011;63:4007-17.

Almeida de Jesus A, Goldbach-Mansky 
R. Monogenic autoinflammatory 

diseases: concept and clinical 
manifestations. Clin Immunol. 

2013;147:155-74.
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Atendimento odontológico 
ao recém-nascido

Acavidade oral do 
recém-nascido pos-
sui características 

próprias que permitirão a 
adequada realização das suas 
funções vitais. Contudo, caso 
sejam diagnosticadas altera-
ções orais ao nascimento que 
possam dificultar ou impedir 
a realização dessas funções, 
um pronto plano de trata-
mento deve ser indicado, en-
fatizando a necessidade do 
conhecimento científico e clí-
nico do profissional respon-
sável pelo primeiro exame.

O diagnóstico precoce 
de alterações e disfunções e 
o seu respectivo planejamen-
to terapêutico humanizado 
deve ser uma prioridade de 
toda equipe transdisciplinar 
neonatal. Atenção especial 
deve ser dada ao recém-
-nascido pré-termo, uma vez 
que o estresse prolongado, 
persistente ou repetitivo e 
a exposição à dor, podem 
alterar a autorregulação de 
vários sistemas e contribuir 
para o aumento da morbida-
de e a mortalidade neonatal. 
Pesquisas apontam para a 
possibilidade futura do mo-

nitoramento da saúde dos 
recém-nascidos através dos 
biomarcadores salivares.

Os recém-nascidos pré-
-termo, em especial os com 
muito baixo peso ao nascer, 
devem ter acompanhamen-
to odontológico desde cedo, 
pois possuem maior risco de 
desenvolver alteração do tô-
nus muscular, atresia maxilar, 
dificuldades na motricidade e 
defeitos de esmalte dentário.

Embora o atendimen-
to odontológico ao recém-
-nascido não seja uma rotina, 
esta atualização científica visa 
mostrar a sua importância 
aos formadores de opinião 
da saúde infantil.

Exame clínico oral 
do recém-nascido

Ruiz DR e da Cunha F 
descrevem um protocolo 
para o exame oral do recém-
-nascido (fotos ao lado) para 
avaliar as alterações orais e 
monitorar o crescimento e 
desenvolvimento orofacial 
com base na evidência cien-
tífica. Todavia, deve-se levar 
em consideração o caráter 
etiológico e dinâmico indivi-
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dual durante o diagnóstico, 
prognóstico e planejamento 
no período neonatal. As au-
toras neste protocolo suge-
rem o exame da cavidade oral 
como um todo, e não apenas 
um segmento específico, ini-
ciando o exame do recém-
-nascido pela observação das 
funções de respiração, sucção 
e deglutição. Nessa etapa po-
derá haver a necessidade da 
interação com o médico ne-
onatologista, fonoaudióloga 
e fisioterapeuta, entre outros 
profissionais da saúde. O 
funcionamento adequado e 
em conjunto dessas funções 
demandam uma coordenação 
fisiológica, que garantirá a 
sobrevivência e o desenvolvi-
mento do recém-nascido. Em 
seguida, passa-se para o exa-
me da cabeça e pescoço, ob-
servando: coloração, formato 
e textura das estruturas; sime-
tria craniofacial, relação de ta-

manho entre maxila e mandí-
bula e, destas, com a cabeça e 
corpo; palpação e observação 
dos movimentos das articula-
ções temporo-mandibulares. 
Também palpação da região 
dos gânglios submandibula-
res, das cadeias ganglionares 
do pescoço e avaliação dos lá-
bios e comissuras labiais. No 
exame intraoral são avaliados 
os lábios, toda a mucosa oral, 
palato, língua e assoalho bucal 
e feita a palpação das glându-
las sublinguais, submandibu-
lares e parótidas, bem como 
o exame dos freios (lingual 
e labiais), bridas e os rodetes 
gengivais. Existem vários ti-
pos de relacionamento entre 
os rodetes gengivais superio-
res e inferiores, sendo que a 
postura da língua do recém-
-nascido permanece entre os 
rodetes gengivais. O Quadro 
1 cita algumas alterações orais 
neonatais. 

Exame oral inserido no atendimento transdisciplinar do recém-nascido. Fonte: Dóris Rocha Ruiz.
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Quadro 1 – Alterações orais no recém-nascido

Nódulo de Bohn

Pérola de Epstein

Cisto gengival

Épulide do RN

Dente natal

Dente neonatal

Cisto de erupção no 
recém-nascido

Doença de Riga-Fede

Apoio de sucção labial

Alterações na língua e 
assoalho bucal

Freio lingual curto

Fratura e anquilose        
na articulação 
temporomandibular

Fibroma odontogênico 
periférico

Malformações   
vasculares

Cistos de inclusão presentes ao longo dos rodetes 
gengivais.

São os cistos de inclusão queratinizados localizados 
no palato, na rafe mediana.

Cistos de  inclusão  localizados na linha do rebordo 
gengival, na região onde futuramente ocorrerá a 
erupção dos molares decíduos.

Massa pediculada de cor semelhante a gengiva 
normal, inserida na crista do rebordo alveolar e 
processo alveolar.

Dente que estiver presente ao nascimento.

Dente que erupcionar nos primeiros trinta dias de 
vida.

Tumefação do tecido mole na região do dente natal 
ou neonatal a irromper, devido ao acúmulo de líquido 
seroso ou sanguíneo dentro do folículo dental.

Úlcera traumática que ocorre na superfície ventral da 
língua, normalmente associada à presença de dente 
natal e neonatal, mas pode ter outras causas, como 
uma intubação intraoral.

É uma espécie de calo no lábio superior formado 
devido ao perfeito vedamento labial no bico materno 
durante o aleitamento.

Presença de fissuras, erosão, despapilação,  lesões 
traumáticas, alterações de tamanho como micro 
ou macroglossia, presença de tumores, rânula ou 
ceratocistos.

A presença do freio lingual curto pode contribuir 
para a interrupção do aleitamento por  limitação dos 
movimentos do lactente.

A disfunção temporomandibular pediátrica rara 
que pode ser decorrente de transtornos dos tecidos 
moles ou do esqueleto, e de origem congênita ou 
adquirida. 

Neoplasia fibroblástica contendo quantidades 
variáveis de epitélio odontogênico e pode conter 
dentina ou material semelhante ao cemento.

Aparecem como marcas de nascença, anomalias de 
vasos sanguíneos e linfáticos, sendo classificadas de 
acordo com as características de sua vazão.
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Hemangioma

Candidíase

Gengivoestomatite 
herpética primária

Fissuras e fendas 
no lábio e palato

Sialadenite

Lesão de origem vascular. Os hemangiomas 
verdadeiros são hamartomas, estando presentes ao 
nascimento, com crescimento rápido até a infância, 
passando a regredir com o tempo.

É uma infecção fúngica onde as placas brancas 
se apresentam sobre um fundo hemorrágico,      
podendo se apresentar logo ao nascimento, 
sendo chamada candidíase congênita, ou pode 
ser adquirida tardiamente durante a internação 
hospitalar.

É a infecção primária herpética, aguda, caracterizada 
pelo surgimento de lesões orais vesiculosas e 
ulceradas.

A fissura labiopalatal é uma anomalia congênita 
que acomete o terço médio da face, com 
comprometimento da maxila.

Infecção bacteriana de uma glândula salivar.

Aleitamento 
O leite materno é um ali-

mento completo do ponto de 
vista nutricional. O momento 
do aleitamento é importan-
te para o desenvolvimento 
emocional, cognitivo e mo-
tor do lactente. Deste modo, 
deve-se instruir quanto à 
posição de mamada e sobre 
a troca de lado e de mama, 
favorecendo os movimentos 
orais apropriados. Os movi-
mentos realizados pelo lac-
tente durante o aleitamento 
materno fazem com que to-
das as estruturas orais, como 
os lábios, língua, bochechas, 
articulações temporoman-
dibulares, ossos e músculos, 
se desenvolvam e fortaleçam 
harmonicamente, o que favo-

recerá o predomínio da res-
piração nasal, sendo esta um 
estímulo natural ao correto 
estabelecimento da oclusão 
decídua (encaixe dos dentes). 
Deverá haver uma ação sin-
cronizada entre as funções 
vitais de sucção, deglutição e 
respiração, justificando a ne-
cessidade do odontopediatra 
atuar na orientação e incen-
tivo ao aleitamento materno.

Hábitos orais 
deletérios 

Hábitos orais deletérios 
são aqueles que poderão in-
fluenciar negativamente o 
desenvolvimento da oclusão 
decídua, tais como: a sucção 
contínua de dedos, lábios ou 
chupeta, respiração oral, de-
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glutição atípica, uso prolon-
gado da mamadeira e maus 
hábitos de postura labial e 
lingual. Podem ser evitados 
com orientações adequadas, 
iniciando com o estímulo ao 
aleitamento materno exclusi-
vo nos primeiros seis meses 
de vida. 

 
Higiene oral

Não há consenso na lite-
ratura sobre a higiene oral do 
lactente. Acredita-se que não 
haja necessidade de limpeza 
da boca do recém-nascido 
em aleitamento materno ex-
clusivo e sem a presença 
de dentes na boca, uma vez 
que o leite materno estimula 
a produção de anticorpos e 
imunoglobulinas. Acredita-se 
que a “borra do leite mater-
no” remanescente sobre a 
língua ou roletes gengivais e 
apresenta um fator protetor 
importante para a saúde. 

Prevenção dos 
traumatismos 
orais

Deve-se orientar os pro-
fissionais da saúde, pais e 
cuidadores a utilizar medidas 
preventivas aos acidentes no 
momento do parto e ainda 
no ambiente hospitalar (quar-
to conjunto, berçário, UTI 
neonatais e centro cirúrgico), 
assim como na rotina do am-
biente caseiro, evitando aci-
dentes no berço, banho, colo, 
passeios no carrinho de bebê 
e automóveis. 

Incentivo ao 
tratamento 
odontológico 
preventivo 

Cabe aos profissionais da 
saúde no período perinatal 
conscientizar e motivar os 
pais quanto à promoção da 
saúde oral ao longo da pri-
meira infância.

Objetivos do monitoramento pelo odontopediatra

 Æ Promover a saúde oral;
 Æ Iniciar o acompanhamento da erupção dos dentes, monitorando o  

crescimento e desenvolvimento dos arcos dentais;
 Æ Estabelecer ações preventivas para evitar a erosão dental, cárie dentária, 

doença periodontal, oclusopatias e traumatismos orais;
 Æ Orientar para motivar os hábitos saudáveis que favorecerão a melhor 

qualidade de vida;
 Æ Com as visitas regulares, criar um vínculo de confiança entre a família, 

profissional e criança, tão importante para o sucesso das ações preventivas.

Referências bibliográficas
Ruiz DR, da Cunha F. Exame oral do 
recém-nascido. In Coutinho L. Bönecker 
M. Odontopediatria para o pediatra. 
Série de Atualizações Pediátricas. São 
Paulo. Atheneu, 2013. Cap. 9:107-120.
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Vacinação contra HPV: 
mito e realidade

OPapilomavírus Hu-
mano (HPV) é o 
agente etiológico do 

condiloma acuminado, consi-
derado como a doença sexual-
mente transmissível (DST) 
mais frequente em todo o 
mundo com maior incidência 
em adolescentes, constituin-
do o grupo de maior risco.

A infecção pelo HPV é 
bastante comum e era consi-
derada de pouca significância 
clínica. Porém, nas últimas 
décadas esse conceito mu-
dou, com a identificação do 
HPV como “vírus tumoral”. 

Os tipos do HPV 16 
(54%) e 18 (16%), presentes 
na vacina, são responsáveis 
por aproximadamente 70% 
dos cânceres de colo do úte-
ro, vagina e ânus e de cerca 
de 30 a 40% dos cânceres 
de vulva, pênis e orofaringe; 
os tipos 6 e 11, não oncogê-
nicos, são encontrados em 
aproximadamente 90% das 
verrugas genitais.

Epidemiologia 
O Centro para Contro-

le e Prevenção de Doenças 
(CDC) revela que o risco 

para aquisição da infecção 
por HPV, em indivíduos de 
ambos os sexos, sexualmente 
ativos, é de 50%. A Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) 
relata que a cada ano ocorrem 
30 milhões de caso de verru-
ga genital e aproximadamente 
500 mil novos casos de cân-
cer. No Brasil são 18 mil ca-
sos novos por ano, com 5 mil 
mortes. A divulgação dessas 
cifras é relevante para estimu-
lar a reflexão dos pediatras 
sobre a importância da vacina 
contra o HPV. 

São fatores de risco no 
sexo feminino: início precoce 
da atividade sexual, número 
de parceiros, comportamen-
to sexual do parceiro, uso 
de contraceptivos orais e a 
ausência de circuncisão. No 
sexo masculino os fatores são 
semelhantes, sendo importan-
te a proteção da circuncisão. 

A infecção pelo HPV é 
normalmente transmitida 
pelo contato sexual, principal-
mente via intercurso sexual, 
muito embora possa ocorrer 
sem penetração. O uso do 
preservativo vai minorar o 
risco, mas é insuficiente para 
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uma prevenção total. O con-
tágio pode ser genital-genital, 
manual-genital, oral-genital. 
Rotas não sexuais não são tão 
bem documentadas. 

Acreditava-se num perío-
do de incubação entre dois e 
12 meses. Atualmente, exis-
tem casos que se manifestam 
após 10 anos ou mais, poden-
do o vírus permanecer quies-
cente no organismo.

As verrugas são reconhe-
cidas como patologias de jo-
vens e reforçam o conceito 
da OMS de ser o HPV um 
problema de saúde pública. 
Podem ser constrangedoras, 
originando preocupações e 
sequelas psicoemocionais va-
riáveis. São muito contagiosas 
(75% dos parceiros sexuais 
desenvolvem verrugas quan-
do expostos).

O tratamento pode ser 
longo, doloroso, com ampla 
margem de insucesso e re-
cidivas frequentes, o que fa-
vorece desistência precoce, 
principalmente, por parte de 
adolescentes. Algumas drogas 
podem provocar desde fístulas 
até agravos neurotóxicos.

Em relação a sua importân-
cia, cabe lembrar a Papiloma-
tose Respiratória Recidivante 
(PRR), ligada a verrugas inter-
nas, que acometem os indiví-
duos mais por contaminação 

através do canal de parto e que 
levam à necessidade de proce-
dimentos cirúrgicos frequentes 
durante a infância e adolescên-
cia. E embora rara, pode com-
prometer o projeto de vida e 
levar até mesmo à morte.

A PRR desempenha possí-
vel papel nos cânceres do pes-
coço e da cabeça.

Vacinas
Nesta recomendação va-

mos nos ater à Vacina Qua-
drivalente Recombinante, 
aprovada pelo Food and Drug 
Administration (FDA) e Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) para indivídu-
os de ambos os sexos entre 9 
e 26 anos, administrada em 3 
doses (0, 2 e 6 meses), indica-
da para a prevenção dos cân-
ceres de colo de útero, vulva, 
vagina, ânus e verrugas geni-
tais. Atualmente, aceita-se que 
uma parte das neoplasias loca-
lizadas na orofaringe (35%) se 
associa ao HPV. 

Essa vacina é uma constru-
ção de bioengenharia, consti-
tuída por partículas de proteí-
nas vírus-like de L1 do HPV e, 
portanto, não contém vírus vi-
vos ou atenuados. É extrema-
mente imunogênica, ou seja, é 
capaz de induzir a produção 
de grandes quantidades de an-
ticorpos, sendo já estabelecida 
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sua superioridade em relação à 
imunidade natural.

Não há necessidade de apli-
cação de qualquer teste prévio 
para decidir sobre a vacinação. 
Embora seja uma vacina pro-
filática, pessoas que já tiveram 
contato ou até infecção pelo 
HPV devem ser vacinadas. 
Importante lembrar que a vaci-
na não tem efeito terapêutico. 
Ela pode ser usada em pessoas 
imunossuprimidas ou que este-
jam amamentando, não sendo 
indicada durante a gravidez ou 
para indivíduos com alergia a 
componentes das vacinas (le-
vedura, no caso da quadriva-
lente); não deve haver a ante-
cipação de doses, sendo contra 
indicada a intercambialidade 
entre as vacinas contra HPV.

Calendário oficial
Após anos de luta, em ju-

lho de 2013, o Ministério da 
Saúde anunciou a incorpo-
ração da vacina quadrivalen-
te para o sexo feminino, no 
calendário oficial, a partir de 
2014, medida essa que esten-
dia a prevenção a todos os ní-
veis socioeconômicos.

Já em 2014, meninas de 11, 
12, 13 anos deveriam ter rece-
bido as duas primeiras doses 
da vacinação. Com a adoção 
do esquema vacinal estendido 
(0, 6 e 60 meses), seria possí-

vel ampliar a oferta da vacina, 
a partir de 2015, para meninas 
entre 9 e 11 anos. Esse esque-
ma tem duas vantagens: pos-
sibilita alcançar a cobertura 
vacinal de forma rápida com 
a administração das duas do-
ses; a terceira dose, cinco anos 
depois, funciona como um 
reforço, prolongando o efeito 
protetor contra a doença. 

A adoção dessa estratégia 
baseou-se em estudos recen-
tes que comprovam sua eficá-
cia (já é utilizado no Canadá, 
Chile, Colômbia, México e 
Suíça) e segue a recomenda-
ção da Organização Paname-
ricana de Saúde (OPAS), ape-
nas para programas públicos 
de imunização em larga escala 
de meninas entre 9 e 13 anos.

A meta era vacinar 80% 
do público-alvo que soma 
5,2 milhões de meninas, pois 
acredita-se que a vacina deva 
ser dada a pelo menos 80% da 
população feminina para que 
haja imunidade de rebanho 
(proteção indireta de homens 
heterossexuais).

Segurança
Atestam a segurança da 

vacina, até o momento: Comi-
tê Consultivo Global em Se-
gurança de Vacinas da OMS, 
OPAS, Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças dos Es-
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Em todo o mundo já foram 
aplicadas mais de 180 milhões 
de doses, com excelente perfil 
de segurança. O Brasil alcan-
çou, com a primeira etapa da 
vacinação, cobertura vacinal 
ao redor de 90%. Foram mais 
de 4.159.335 aplicações, sem 
registros de eventos adversos 
graves atribuídos à vacina.

A compilação de dados do 
MS em relação aos eventos 
adversos (FormSus/Datasus) 
mostrou como eventos adver-
sos: locais - dor, edema e erite-
ma; sistêmicos - febre (≥38º), 
cefaleia, síncope (vasovagal, 
mais frequente em adolescen-
tes), medo da injeção, jejum 
prolongado, fadiga, locais su-
perlotados, reações de hiper-
sensibilidade.

Foram notificados alguns 
efeitos adversos graves: ana-
filaxia (9 casos), convulsão (8 
casos), neurite ótica (2 casos), 
paralisia facial de Bell (1 caso).

Em relação aos eventos 
neurológicos aventados (in-
clusive paralisias), até o mo-
mento não existem evidências 
que confirmem relação causal 

com a vacina HPV. Todos 
os eventos graves notificados 
foram investigados e, até o 
momento, apenas os casos de 
anafilaxia foram confirmados 
como relacionados à vacina-
ção e o percentual encontrado 
está dentro do esperado na li-
teratura.

Imaginando-se que só a 
prevenção modifica a histó-
ria natural da doença, torna-
-se fundamental uma política 
pública que promova ações 
coletivas de sensibilização e 
capacitação dos técnicos, prin-
cipalmente pediatras e profis-
sionais ligados ao Programa 
de Saúde da Família (PSF), 
que devem se despir de qual-
quer preconceito, estereótipo 
e mito em relação à vacina, fa-
zendo-a constar normalmente 
em suas orientações relaciona-
das à imunização em geral.

Na segunda dose da vaci-
nação a cobertura nacional foi 
apenas de 31,54%. Isso mos-
tra a necessidade de um resga-
te urgente para uma proposta 
de vacinação eficaz.

Será que pais e profissio-
nais da saúde estarão prepa-
rados, no futuro, para respon-
der a indagação de indivíduos 
portadores de câncer e verru-
gas preveníveis relacionadas 
ao HPV: existia a vacina? Por 
que eu não tomei?
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