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Vacinação contra vírus HPV divide
opinião de médicos

Especialistas em saúde da família colocam em dúvida a segurança e a

eficácia

Em março, vacina que protege contra câncer de colo de útero será
ofertada pelo governo a meninas de 11 a 13 anos

CLÁUDIA COLLUCCI
DE SÃO PAULO

A quase um mês do início da vacinação de meninas contra o vírus HPV em escolas e
postos de saúde, um grupo de ao menos 28 médicos de saúde da família se diz
contrário à imunização, gerando conflito com outras especialidades médicas.

Eles levantam dúvidas sobre a segurança da vacina e dizem que faltam evidências
científicas de que ela vá mesmo proteger a mulher contra o câncer de colo de útero.

O Ministério da Saúde e três sociedades médicas (pediatria, ginecologia e de
imunização) rebatem as críticas e garantem que a imunização é eficaz e segura.

A vacina, que será ofertada a partir de 10 de março a meninas de 11 a 13 anos, é
recomendada pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

Estudos clínicos feitos até o momento demonstram que ela é eficaz contra verrugas e
lesões genitais causadas pelo HPV. O vírus (tipos 16 e 18) está relacionado a 70%
dos casos de câncer uterino.

"O câncer de colo mata, mas a vacina não demonstrou até o momento que evitará
essas mortes. Ela previne as verrugas e lesões no colo do útero, que não matam. A
maioria absoluta delas regride", afirma o médico de família Gustavo Guzzo, professor
de clínica geral da USP.

As lesões com chances de evoluir para câncer podem ser detectadas em exame
papanicolaou, que deveria ser mais abrangente e eficiente no país, diz Rodrigo Lima,
médico de família em Recife (PE).

"A vacina e o papanicolaou são estratégias complementares, não excludentes. A
grande maioria das mulheres, independentemente do nível socioeconômico, não tem
organização para fazer exames rotineiros de papanicolaou", rebate o médico Gabriel
Oselka, da Sociedade Brasileira de Imunizações.

Para ele, o efeito da vacina na redução dos casos de câncer e na mortalidade ocorrerá
a longo prazo.

O tumor é a quarta causa de morte por câncer em mulheres--são 9.000 por ano.
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Os médicos de família também questionam a segurança da vacina. Em países como
Espanha, EUA e Japão há relatos de reações graves, como paralisias e mortes. Mas
não foi comprovada a relação desses eventos com a vacina.

Desde agosto, o Japão não recomenda mais a vacina.

"Só de imaginar uma filha minha com paralisias causadas por uma vacina dessas,
descarto a ideia rapidinho", diz Lima, pai de três filhas.

Nilma Neves, da Febrasgo (federação das sociedades de ginecologia e obstetrícia),
diz que a vacina é segura e que as reações graves podem ter sido apenas
coincidência.
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