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A partir de 2017, o Brasil será o 
primeiro país da América do Sul a ofe-
recer a vacina contra o Papiloma Vírus 
Humano – o HPV – para meninos em 
programas nacionais de imunizações. 
Trata-se de iniciativa importante para 
a prevenção de verrugas genitais e 
também de doenças graves relaciona-
das ao vírus, como cânceres de pênis, 
ânus e garganta. Além disso, ao serem 
imunizados, esses garotos, ao inicia-
rem a vida sexual, não serão fontes de 
contaminação para suas parceiras.

Outro tema em destaque nesta 
edição de dezembro é a hipertensão 
arterial, mais conhecida como pressão 
alta. A doença tem prevalência média 
em 15% da população brasileira e em 
algumas cidades pode atingir até 40%. 
Prevenção, tratamento e controle são 
fundamentais, pois a pressão alta é 
um dos fatores de risco cardiovascular 
mais importantes, podendo agredir o 
coração, o rim e o cérebro, com graves 
consequências à saúde.

Na área infantil, um alerta para os 
pais: levem seus filhos periodicamen-
te ao pediatra para consultas de rotina. 
Esse profissional está apto a identificar 
possíveis sinais de câncer e a encami-
nhar para serviços especializados. Tal 
medida é essencial, pois a taxa de cura 
em crianças chega a 70% quando o 
diagnóstico é precoce.

Por fim, neste verão, faça a sua par-
te e elimine os criadouros do Aedes 
aegypti, o mosquito transmissor da 
dengue, Zika e chikungunya. 

Boa leitura! 
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O Brasil será o primeiro país 
da América do Sul e o sétimo do 
mundo a oferecer a vacina con-
tra o Papiloma Vírus Humano – o 
HPV – para meninos em progra-
mas nacionais de imunizações. 
A informação foi oficializada 
em outubro pelo Ministério da 
Saúde, que a partir de janeiro 
de 2017 passará a disponibili-
zar a vacina contra o HPV para 
a população masculina de 12 a 
13 anos na rotina do Calendá-
rio Nacional de Vacinação 
do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Se-
gundo o Minis-
tério, essa faixa 
etária será am-
pliada grada-
tivamente até 
2020, quando 
serão incluídos 
os meninos com 
9 anos até 13 anos.

Vacinar meninos an-
tes que sejam expostos ao HPV 
previne o desenvolvimento de 
verrugas genitais e também 
de doenças graves relaciona-
das ao vírus, como cânceres de 
pênis, ânus e garganta. Ainda, 
é importante considerar que a 
imunização evita que estes me-
ninos, no futuro, ao iniciarem a 
vida sexual, sejam fontes de 
contaminação para suas par-
ceiras (ou parceiros, em casos 
de relações homossexuais), li-
mitando o número de pessoas 
globalmente afetadas.

De maneira geral, são três 
os principais motivos para a 

vacinação: 1) espera-se que 
na pré-adolescência os meni-
nos ainda não tenham inicia-
do a vida sexual, e, por conse- 
quência, ainda não tenham 
tido contato com o HPV, ou 
seja, o momento ideal para 
a imunização; 2) a resposta 
imunológica (formação de 
anticorpos) é otimizada em 
pacientes nesta faixa etária; 
3) na pré-adolescência, os 
meninos aceitam com mais fa-

cilidade a ideia de serem 
vacinados, são me-

nos “rebeldes” e 
mais sensíveis 

às orientações 
ou mesmo 
i m p o s i ç õ e s 
estabelecidas 
por seus pais 

ou responsá-
veis.

De acordo com 
os estudos mais recen-

tes, é comprovada até o mo-
mento a imunidade por cerca 
de 8 a 10 anos após a vacina-
ção. Importante ressaltar que 
esses estudos ainda estão em 
andamento e acredita-se que, 
na verdade, a vacina promova 
imunidade por toda a vida. No 
momento não são recomen-
dadas doses de reforço tar-
dias depois da etapa inicial de 
imunização, que geralmente é 
feita em 3 doses administradas 
ao longo de 6 meses.

Não há contraindicações 
formais à vacina. A única con-
traindicação absoluta inclui 

pacientes que apresentarem 
reação alérgica severa – como 
choque anafilático, por exem-
plo – depois da aplicação de 
uma dose ou que sabidamen-
te tenham alergia a algum 
componente da vacina.

Estudos desenvolvidos nos 
Estados Unidos não relatam efei-
to colateral sério. Efeitos leves 
são infrequentes e geralmente 
são descritos como dor, verme-
lhidão e inchaço no local da 
aplicação da vacina, febre, dor 
de cabeça, cansaço, fraqueza ou 
falta de disposição, náusea, dor 
muscular ou em articulações.

Mesmo assim, ainda existe 
resistência por preocupação 
com eventuais efeitos colaterais 
e, especialmente, pela inter-
pretação equivocada por parte 
de alguns pais ou responsáveis 
de que seus filhos poderiam se 
sentir de alguma forma estimu-
lados a iniciar ou intensificar a 
vida sexual, uma vez que esta-
rão imunes ao HPV.

Entretanto, a indicação da 
vacinação contra o HPV em 
meninos é baseada em in-
formações científicas de alta 
qualidade e o Brasil tenta se 
alinhar a países que lidam 
com essa questão de maneira 
bastante séria, como os Esta-
dos Unidos. Pais preocupados 
em oferecer a seus filhos as 
melhores condições de saúde 
certamente entenderão a im-
portância desta atitude e não 
resistirão em levar seus filhos 
ao encontro da vacina.

Dr. Mário HEnriquE EliAs DE MATTos
urologista do Hospital Estadual Mário Covas e da Faculdade de Medicina do ABC

MENiNoS SERão VACiNADoS 
CoNtRA o HPV
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A hipertensão arterial sistêmica é 
um dos fatores de risco cardiovascular 
mais importantes. Pode agredir o cora-
ção, o rim e o cérebro de forma grave e 
levar ao infarto agudo do miocárdio ou 
à insuficiência renal crônica – que pode 
alcançar a diálise e o acidente vascular 
encefálico (derrame), respectivamente. 
Tem prevalência média de 15% na po-
pulação brasileira e em algumas cida-
des pode atingir até 40%.

Em 95% dos casos, a hipertensão ar-
terial – popularmente conhecida como 
pressão alta – tem origem primária (ou 
essencial), quando não há causa apa-
rente e o caráter é genético e familiar. 
Os outros 5% são de origem secundária 
a outras doenças, tais como doenças 
da tireóide (hipo ou hipertireoidismo), 
doenças renais e tumores adrenais, 
entre outras.

A pressão arterial é a pressão exerci-
da pelo sangue dentro das artérias, que 

pode ser mensurada através do esfig-
momanometro (aparelho de pressão). 
Quando verificamos a pressão avalia-
mos duas medidas. Temos a medição 
da pressão sistólica ou máxima, que 
ocorre quando o coração contrai e bom-
beia o sangue, e também a da pressão 
diastólica ou mínima, que é quando o 
coração relaxa para receber o sangue 
do sistema periférico e dos pulmões. A 
pressão considerada limítrofe em pes-
soas acima de 18 anos é de 140mmhg 
na pressão sistólica e de 90mmhg na 
pressão diastólica. Devemos considerar 
que o ideal é ter média de pressão infe-
rior a 130x80mmhg.

O diagnóstico de pressão arterial 
elevada é feito por meio de várias me-
dições (pelo menos três vezes) em dias 
e horários diferentes e de forma ade-
quada: em repouso, lugar tranquilo, 
sem ingestão de café ou álcool e com a 
bexiga vazia. Invariavelmente, pessoas 

são rotuladas de hipertensas com me-
dida de pressão isolada e de maneira 
inadequada.

A pessoa com medidas de pressão 
arterial elevada é classificada conforme 
o nível pressórico em vários estágios e 
também de acordo com fatores de risco 
ao sistema cardiovascular. A partir desta 
classificação é instituído o tratamento, 
que sempre agrega medidas não medi-
camentosas como redução da ingestão 
de sal, perda de peso, cessação do taba-
gismo e álcool, como também o estímu-
lo à prática de esportes – preferencial-
mente aeróbicos. Pode-se aguardar de 
3 a 6 meses o resultado dessas modifi-
cações no estilo de vida para o controle 
da pressão arterial em casos mais leves. 
Com sucesso, deverá ser introduzida 
medicação para controle. Em estágios 
mais avançados, deve-se introduzir me-
dicação de imediato, que será mantida 
ininterruptamente o restante da vida.

Dr. José luís Aziz
Professor da disciplina de Cardiologia da Faculdade de Medicina do ABC

os cuidados com a

PRESSão ALtA



Câncer infantil tem 
 índice de cura elevado

Pesquisas apontam que o câncer infantil atinge 
uma em cada 600 crianças. As leucemias são as mais 
frequentes, representando aproximadamente 1/3 
dos casos. Tumores cerebrais correspondem a cerca 
de 20% dos casos, enquanto linfomas detêm 15%. 
A boa notícia é que, diferente do público adulto, a 
taxa de cura em crianças chega a 70%. O tratamento 
tem duração variável de um ano a dois anos e meio, 
conforme o tipo de câncer, e o acompanhamento é 
por toda a vida.

As terapias são individualizadas e variam de 
criança para criança. De forma geral, tumores sóli-
dos são tratados com cirurgia, seguida de quimio-
terapia ou radioterapia. Já a abordagem em linfo-
mas e leucemias é com quimioterapia e, em último 
caso, com transplante.

Independentemente do caso, o diagnóstico pre-
coce é fundamental. Quanto mais cedo identificado 
o problema, mais leve será a terapia e maior a taxa 
de cura. Por outro lado, as medidas adotadas em 
casos avançados geralmente são mais agressivas, 
com medicações mais fortes e em doses maiores, 
aumentando os efeitos colaterais. Por isso, o mais 
importante é que os pais levem seus filhos periodi-
camente ao pediatra para consultas de rotina. Esse 
profissional está apto a identificar possíveis sinais 
de câncer e a encaminhar para um serviço especia-
lizado em oncologia infantil.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), estima-se para este ano de 2016 cerca de 
12.600 novos casos de câncer em crianças e adoles-
centes no Brasil.

Dr. JAiro CArTuM
Professor da Faculdade de Medicina do ABC e coordenador do Ambulatório de oncologia Pediátrica 
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