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O Programa Municipal de Imunizações (PMI) da Cidade de São Paulo, vem através 

deste, atualizar o quadro dos grupos elegíveis para receber a vacina contra HPV, em 

conformidade com o Ministério da Saúde, e do Ofício Nº 810/2022/CGPNI/DEIDT/SVS/MS 

que dispõe sobre a Ampliação da faixa etária da vacina HPV quadrivalente para homens 

com imunossupressão até 45 anos de idade, HPV.  

 
 
Quadro 1. Elegibilidade para receber imunização contra o HPV 

Vacina papilomavirus humano - HPV 

Grupos Primeira Dose Doses Adicionais 

Meninas De 9 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade. 
O intervalo mínimo entre a 

primeira e a segunda dose da 

vacina HPV é de 6 meses. 
Meninos De 11 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade.  

Mulheres Imunossuprimidas* até 45 anos de idade. O intervalo mínimo entre a 

primeira dose e as demais são: 

-2º dose: após 2 meses 

-3º dose: após 6 meses 

Homens Imunossuprimidos* até 45 anos de idade. 

*Pessoas imunossuprimidas: pessoas vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos ou medula 
óssea e pacientes oncológicos. 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde/CVE/Divisão de Imunização 

 
 

Certos de que essa ampliação de faixa etária é uma medida importante de 

prevenção primária para esse grupo de homens e que propiciará mais saúde e qualidade 

de vida. O novo grupo elegível poderá receber a vacina HPV a partir desta data, em todas 

as 469 unidades básicas de saúde, 17 Serviços de Atenção Especializada e 3 Centros de 

Referência para Imunobiológicos Especiais. 

 
São Paulo, 07 de julho de 2022 

Programa Municipal de Imunizações-PMI 
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