Diretoria de Vigilância em Saúde
Departamento de Vigilância Epidemiológica
Coordenação de Imunização
Senhores Diretores,
A par de cumprimentá-los, informamos que o Ministério da Saúde, por meio do
Programa Nacional de Imunizações (PNI), amplia o Calendário Nacional de Vacinação
com a introdução da Vacina Quadrivalente contra o Papilomavírus Humano (HPV)
no Sistema Único de Saúde (SUS). A vacinação, conjuntamente com as atuais ações para o
rastreamento do câncer do colo do útero, possibilitará, nas próximas décadas, prevenir essa
doença, que representa hoje a segunda principal causa de morte por neoplasias entre
mulheres no Brasil
Os subtipos HPV 16 e 18 são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do
colo do útero em todo o mundo e ambos os subtipos estão incluídos na vacina
quadrivalente contra HPV.
Por intermédio das Secretarias de Saúde e de Educação, em março de 2014 se iniciará
a vacinação contra HPV para as adolescentes de 11 a 13 anos de idade nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e em escolas públicas e privadas em todo o Brasil.
Para que as adolescentes estejam devidamente protegidas contra o câncer do colo do
útero deverão tomar três doses da vacina contra HPV no esquema recomendado abaixo:
• 1ª dose: a dose inicial será ofertada para adolescentes de 11 a 13 anos de idade, em
UBS e escolas, a partir do mês de março;
• 2ª dose: a 2ª dose será administrada seis meses após a 1ª dose, nas unidades de
saúde;
• 3ª dose: a 3ª dose será administrada cinco anos após a 1ª dose, nas unidades de
saúde;
Destaca-se que a vacinação em escolas é decisiva para o alcance da meta vacinal das
adolescentes. A experiência dos mais de 50 países que já adotam a vacina HPV demonstra
que melhores coberturas vacinais podem ser obtidas com a vacinação na escola, uma vez
que essa estratégia facilita o acesso à vacina para as adolescentes que não procuram ou têm
dificuldade de acesso às Unidades de Saúde. Além disso, como formadora de opinião, a
escola possui legitimidade na disseminação das informações às adolescentes. Portanto, a
primeira dose da vacina HPV será administrada nas escolas a partir do dia 10 de março de
2014 e é muito importante que haja ampla e prévia divulgação na comunidade escolar,
especialmente entre adolescentes, pais ou responsáveis e professores.
Ante o exposto, solicitamos vosso apoio para a realização da Campanha nacional de
Vacinação contra o HPV nas dependências desta escola em data a ser agendada pela

Diretoria de Vigilância em Saúde
Departamento de Vigilância Epidemiológica
Coordenação
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, no período compreendido
entre de
10 Imunização
de março à
10 de abril de 2014.
A campanha terá a seguinte estratégia:


A escola deverá encaminhar para a Secretaria Municipal de Saúde através do email:
divisaodeimunizacao@gmail.com a lista nominal de todas as alunas desta escola na
faixa etária de 11 à 13 anos por turno (modelo em anexo) até o dia 05 de fevereiro.
Esta lista servirá para direcionarmos para cada escola a quantidade de doses de
vacinas e profissionais para realizar a campanha;



Encaminharemos para os pais através da escola, a Carta Sobre A Vacina Contra o

HPV e o Termo de Autorização para Vacinação. Este termo deverá ser recolhido
pela escola e separado por turma e turno para no dia da campanha entregar à equipe
de vacinação (esse procedimento irá agilizar a vacinação, evitando transtornos e
tumultos para a escola no dia da campanha);


A escola deverá permitir o acesso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde
de Goiânia e fornecer um espaço para realização da vacinação;



É importante que a escola selecione duas alunas “líderes” para ajudar na divulgação
da vacinação às demais colegas;



Após recebermos a lista das escolas organizaremos as datas e equipes responsáveis
pela vacinação e informaremos às escolas.
Os diretores que quiserem saber mais sobre a campanha ou até mesmo participar da

capacitação, onde será explicado toda a estratégia e aspectos técnicos da vacina, poderão se
inscrever no email: emspgoiania@gmail.com, com nome completo e nome da escola onde
trabalha e indicar em qual das seguintes turmas abaixo tem interesse em para participar:
Turma 1
Turma 2
Turma 3
Turma 4
Turma 5
Turma 6

12/02/2014 das 08:00 às 12:00
12/02/2014 das 14:00 às 18:00
13/02/2014 das 08:00 às 12:00
13/02/2014 das 14:00 às 18:00
14/02/2014 das 08:00 às 12:00
14/02/2014 das 14:00 às 18:00

A inscrição poderá ser realizada até o dia 07 de fevereiro de 2014.
Quaisquer dúvidas entrar em contato com a Coordenação de Imunização através dos
telefones: 3524-3812/ 3254-6305 / 3524-6378.
Equipe responsável: Grécia Carolina Pessoni; Daiane Lima Bandeira de Morais;
Janaína Cézar da Silva; Jorge Angelo Aires; Andrea Lucia Oliveira Braga.

