
VACUNA DEL PAPILOMA HUMÀ 
Les 10 raons per les que és necessari també vacunar als nens  

 
 
 

1. En el nostre medi, de tots els casos de patologia oncològica relacionada amb el VPH, 1/3 
correspon a homes.  

 

2. En el cas del càncer de cap i coll i càncer anal, la seva incidència està augmentant de 
manera progressiva, sobretot en els homes. El càncer de cap i coll és molt més freqüent 
en homes i en el cas d’anus la seva incidència és la mateixa en homes i dones.  

 

3. La implicació del VPH en el càncer de cap i coll és més alta del que es pensava, i implica 
tota la via respiratòria. 

 

4. En el cas dels homes no hi ha mètodes de detecció precoç de patologia maligna (penis, 
anus, cap i coll), al contrari del que passa a les dones amb el càncer de coll d’úter. 

 

5. La malaltia no maligne relacionada amb el VPH en el homes és també molt important, ja 
que la meitat dels casos de berrugues genitals es donen en homes.  

 

6. La vacunació sistemàtica en front al VPH només a les nenes genera una immunitat de 
grup parcial en els nois (no evita el contagi), degut a que: 

 Un 20-25% de les nenes en el nostre medi no estan vacunades i per tant 
són potencials transmissores del VPH als nois heterosexuals.  

 Hi ha països que no tenen inclosa aquesta vacuna per a les nenes. Degut 
a l’alta mobilitat i interacció intersexual dels joves actualment, és molt 
probable el contacte amb noies estrangeres no vacunades.  

 Els homes homosexuals no es poden beneficiar de la immunitat de grup 
que es pot generar vacunant a les nenes.  
 

7. En el cas de les noies no vacunades i que tinguin pràctiques heterosexuals, la vacunació 
dels nois, les estaria protegint de manera indirecte. 

 

8. Els nois són els majors transmissors a nivell mundial de la infecció per VPH. L’objectiu 
diana de vacunar nois i noies es l’erradicació global del virus en humans. 

 

9. Si la vacuna protegeix en front al càncer relacionat al VPH en ambdós sexes, és ètic 
incloure a ambdós sexes a les recomanacions. 

 

10. Actualment les tres vacunes en front al VPH disponibles estan autoritzades per ser 
utilitzades en nens des dels 9 anys d’edat. Hi ha varis països que la tenen inclosa de 
manera sistemàtica en nens, com EEUU, Canadà, Austràlia, Argentina, Brasil, Alemanya, 
Bèlgica, Croàcia, Noruega .... aquest 2019 el darrer en afegir-se ha estat Regne Unit.  


