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Um olhar sobre a ciência… 

 “HPV vaccination to prevent oropharyngeal carcinoma: What can be learned from 

anogenital vaccination programs? “ 

Takes RP, Wierzbicka M, D'Souza G, Jackowska J, Silver CE, Rodrigo JP, et al. 

 

 

 

Existem mais de 200 tipos de Papilomas Vírus Humanos (HPV), mas apenas alguns tem 

potencial oncogénico (exemplo: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59). Estudos 

recentes mostraram que o HPV é responsável por um conjunto de carcinomas orofaríngeos 

(OPC). A vacinação é uma ferramenta importante na prevenção da infeção por HPV e na 

diminuição da incidência de carcinoma do colo uterino (CCU) e outras patologias 

relacionadas com HPV. A patologia anogenital e orofaríngea associada ao HPV partilham 

semelhanças moleculares, que poderão sugerir uma patogenia semelhante, no entanto para 

o OPC não existe precursor identificado, ao contrário do CCU para o qual existe uma 

progressão bem definida para a malignidade. O OPC metastiza mais frequentemente 

regionalmente mas nem por isso com melhor prognóstico. Sendo claro que a vacinação é útil 

na prevenção anal e cervicovaginal, ainda não é claro se um programa de vacinação poderá 

prevenir outras doenças como o OPC. 

Os objetivos deste artigo foram rever literatura relacionada com as vacinas disponíveis, e a 

experiência atual com os programas de prevenção cervical e anogenital, e perceber o papel 

da vacinação na prevenção de carcinoma orofaríngeo associado ao HPV. 

https://static.wixstatic.com/ugd/37ca86_c4f6efafb5454ce986f24cb7620ce237.pdf?dn=HPV+vaccination+to+prevent+oropharyngeal+carcinoma.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/37ca86_c4f6efafb5454ce986f24cb7620ce237.pdf?dn=HPV+vaccination+to+prevent+oropharyngeal+carcinoma.pdf
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Habitualmente são utilizadas duas vacinas profiláticas: Gardasil® e Cervarix®. São vacinas 

produzidas por tecnologia de ADN recombinante, que utilizam virus like proteins que geram 

anticorpos neutralizantes contra a proteína L 1 da cápside viral. Em Dezembro 2014 a FDA 

aprovou a Gardasil 9®. As vacinas existentes têm elevada eficácia na prevenção da infeção 

anogenital por HPV e consequentemente no desenvolvimento pré neoplásico. A vacina 

Cervarix® é bivalente, e atua contra os genótipos 16 e 18. A Gardasil®, tetravalente, tem 

atividade contra os genótipos 6,11, 16 e 18,e a Cervarix 9®, adicionalmente, tem atividade 

contra os genótipos 31, 33, 45, 52 e 58.  

A imunização profilática é uma medida simples e eficaz para reduzir a morbilidade associada 

ao CCU. Atua induzindo a formação de anticorpos que reconhecem e inativam o HPV antes 

de este infetar as células. No entanto não ajuda na eliminação de infeções prévias à 

imunização. Como demora algumas décadas desde a infeção até ao desenvolvimento 

neoplásico, tardará alguns anos até que o impacto da vacinação nas taxas de cancro seja 

notado. Nos últimos 7 anos, em pelo menos 40 países a vacinação contra o HPV foi 

introduzida nos programas nacionais. Vários estudos confirmaram a eficácia da vacinação na 

redução do risco de CCU, e que ambas as vacinas têm excelente perfil de segurança e 

imunogenicidade e mostraram grande eficácia desde a infeção persistente até CIN 3. 

Conferem proteção contra não só CCU mas também cancro anal e verrugas em homens e 

mulheres e revelam eficácia contra neoplasias vulvar e vaginal. A eficácia na papilomatose 

respiratória recorrente, infeção por HPV oral e carcinoma orofaríngeo não foram avaliadas 

nestes estudos. No entanto, pesquisas recentes sugerem que a vacinação parece ser eficaz 

na prevenção de infeção por HPV oral em mulheres e homens. 

Vacinação profilática no carcinoma orofaríngeo 

A maioria dos carcinomas orofaríngeos associados ao HPV são causados pelo genótipo 16. 

Seria expectável que as vacinas disponíveis prevenissem a infeção orofaríngea por estes 

vírus. No entanto não foi avaliada, a utilidade e eficácia da vacinação como medida 

profilática no OPC. Alguns estudos preliminares encontraram prevalências mais baixas para a 

infeção oral por HPV nas mulheres vacinadas relativamente às não vacinadas. Há poucos 

estudos no que concerne a este tema. Algumas limitações a considerar, como o facto de que 

só recentemente se associou a infeção por HPV com o OPC, e ainda não se conhecer a 

evolução nem a história natural da doença, não existe definição das lesões pré malignas 

embora se assuma que existe um continuum de lesões antes do aparecimento do OPC, por 

comparação com o CCU. Como a prevalência e incidência de infeção oral por HPV é baixa 

(estudo recente documenta uma prevalência de 2.4% num coorte de 1000 jovens adultos 

entre os 18 e os 30 anos, outro estudo com idades mais alargadas refere uma prevalência de 
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6.9%, (sendo esta superior nos homens)), os custos seriam muito elevados. Outra dificuldade 

é a localização das lesões e dos carcinomas orofaríngeos associados ao HPV, base da língua e 

amígdalas por exemplo, que tornam difícil a observação e deteção precoce em pacientes 

assintomáticos. 

Embora a incidência de OPC seja mais baixa do que a de CCU, a sua incidência crescente 

apoia o argumento da vacinação em ambos os sexos. Alguns argumentos suportam a 

inclusão dos indivíduos do sexo masculino na vacinação contra o HPV, como por exemplo, o 

facto de o HPV se associar não apenas ao CCU mas a condições que afetam ambos os sexos: 

verrugas anogenitais, carcinomas anais e orofaríngeos, papilomatose respiratória 

recorrente, que embora menos frequentes que o CCU acarretam morbilidade, mortalidade e 

custos. Mesmo que todas as mulheres estejam vacinadas, a cadeia de transmissão do HPV 

manter-se-á entre os homossexuais. As experiencias prévias em vacinação restrita só a um 

sexo, demonstraram substancial menor eficácia que a vacinação universal. Se a população 

do sexo masculino for imunizada, irá resultar numa redução dos riscos de infeção das 

mulheres devido à imunidade de grupo. No entanto, a questão custo/efetividade mantém-se 

controversa em relação á inclusão do sexo masculino nos programas de vacinação. Alguns 

modelos teóricos mostram que a vacinação do sexo masculino é mais custo efetiva quando a 

cobertura vacinal do sexo feminino é baixa, o que representa ainda a realidade em alguns 

países. Independentemente do benefício da vacinação no sexo masculino, aumentar a 

cobertura vacinal no sexo feminino é muito importante. Num estudo holandês, a redução de 

infeção mais eficiente na população conseguiu-se mais facilmente com o aumento da 

cobertura vacinal nas meninas pré adolescentes do que a inclusão dos rapazes no plano de 

vacinação. Num outro estudo, mais recente, onde se estudou a inclusão de rapazes de 12 

anos no plano de vacinação contra o HPV, a conclusão foi que os homens beneficiariam 

indiretamente da vacinação das mulheres, mas permaneciam em risco de padecer de 

carcinomas associados ao HPV. Quando a cobertura vacinal for superior a 80% nas mulheres, 

o carcinoma orofaríngeo nos heterossexuais irá descer consideravelmente. Num estudo 

recente Canadiano, foi utilizado um modelo estatístico de Markov para estudar a efetividade 

da vacinação dos rapazes com 12 anos. Foi utilizado um coorte teórico de 192940 rapazes, e 

os autores concluíram que a vacinação nos rapazes de 12 anos seria uma medida custo 

efetiva para prevenção de Carcinoma orofaríngeo no Canadá. 

Considerando os argumentos expostos, bem como a difícil deteção precoce do carcinoma 

orofaríngeo, a vacinação de ambos os sexos na prevenção do OPC é claramente benéfica. 
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A vacinação e rastreio no CCU está já bem estabelecida e com a incidência crescente dos 

OPC associados ao HPV, a vacinação de ambos os sexos levará provavelmente a uma 

redução quer no CCU quer no OPC. A vacinação preventiva deverá ser encorajada 

globalmente. O papel da vacinação profilática nos carcinomas da orofaringe associados ao 

HPV requer mais estudos, mas os existentes são consistentes na proteção contra a infeção 

por HPV oral. 

Apresentação dos slides aqui 

 

Ana Luísa de Oliveira Domingues, Médica Interna do Ano Comum 

 

 

 

 

https://static.wixstatic.com/ugd/37ca86_4d36f56490c9464ca685e4d8c28d7e07.pdf?dn=HPV+v+final.pdf

