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Introdução: Acredita-se que a vacinação em conjunto com as atuais ações, para o rastreamento do câncer de colo de útero, 
possibilitarão a prevenção da doença nas próximas décadas. Atualmente, este agravo representa a terceira causa de morte por 
neoplasias entre mulheres no Brasil. Ao mesmo tempo, a infecção pelo papiloma vírus humano (HPV), que está associado com o 
desenvolvimento dessa neoplasia, é considerada a doença sexualmente transmissível de maior prevalência em todo o mundo. 
Alguns municípios brasileiros, a exemplo de Gramado no Rio Grande do Sul, implementaram a vacinação gratuita de meninas entre 
11 a 13 anos em escolas públicas e privadas, mediante autorização dos pais. Objetivos: Traçar a adesão das meninas à primeira 
etapa da vacinação para o HPV em um Município do Sul do Brasil. Métodos: Trata-se de um levantamento da primeira etapa da 
vacinação do HPV realizado pela Secretaria de Vigilância Epidemiológica do Município de Gramado/RS. Resultados: O Programa 
Nacional de Imunizações deixou a decisão da escolha da estratégia a ser adotada para implementação da vacinação para o HPV a 
cargo das Secretarias Municipais de Saúde. No município de Gramado, a participação das escolas nesta ação de promoção e 
prevenção de saúde pública como formadoras de opinião foi fundamental para se alcançar a meta proposta pelo Ministério da Saúde 
(MS) de vacinar 80,0% (n=960) de uma população alvo de 100,0% (n=1.200). Nesse sentido, o município conseguiu atingir a meta 
inicial proposta pelo MS, uma vez que na primeira etapa de vacinação para o HPV 87,7% (n=1.053) das meninas foram efetivamente 
vacinadas. Conclusões: Os resultados desta pesquisa sugerem que houve boa receptividade em relação à vacinação para o HPV na 
população alvo. Acreditamos que os resultados desse estudo mostram que, no momento em que há cooperação e desenvolvimento 
de estratégias em conjunto entre as Secretarias Municipais de Educação e Municipal de Saúde, seja possível desenvolver ações de 
promoção e prevenção a saúde de maneira mais efetiva. Unitermos: Vacinação; HPV 




