
PREVENIR É A MELHOR FORMA DE COMBATER O CÂNCER POR HPV!

O HPV (abreviação de Papilomavírus Humano) 
é uma infecção sexualmente transmissível. É um 
grupo de mais de uma centena de tipos virais 
relacionados, capaz de infectar a pele e a 

O QUE É HPV?

mucosa (como a área genital), causando verrugas e lesões. 
Nos últimos anos o HPV se tornou um grande problema de 

saúde pública por ter ligação direta com o desenvolvimento 
de alguns tipos de tumores malignos, especialmente o 
câncer do colo de útero, mas também cânceres de vulva 
e vagina nas mulheres, de pênis nos homens e, em ambos 
os sexos, tumores no ânus, cabeça e pescoço.

O HPV não escolhe idade e nem gênero. 
Qualquer pessoa pode se tornar 
portadora do vírus e propagá-lo.

QUEM PODE SE INFECTAR COM O HPV?

Existem mais de 200 tipos diferentes de HPV. 
O HPV é dividido em dois grupos, os de alto 
risco e os de baixo risco de desenvolvimento 
de câncer. 

QUANTOS TIPOS DE HPV EXISTEM?

Os tipos 16 e o 18 são os que apresentam maior 
risco de desenvolvimento de câncer do colo de 
útero, por exemplo.

SINTOMAS E SINAIS DO HPV
O HPV pode ser assintomático e na maioria 
das vezes acaba sendo eliminado pelo próprio  
organismo, caso o indivíduo possua um bom    
quadro imunológico.

No entanto, em algumas pessoas, a infecção pode provocar o 
aparecimento de verrugas com aspecto parecido com o de 
uma pequena couve-flor na pele e nas mucosas. Se a 
alteração nos genitais for discreta, será percebida apenas 
por exames específicos.

Em casos mais graves, as células infectadas pelos tipos 
de alto risco, podem perder os controles naturais sobre 
o processo de multiplicação, invadir os tecidos vizinhos 
e formar tumores malignos como o câncer do colo do 
útero e do pênis. 

Os principais fatores de risco que podem facilitar 
a contaminação pelo HPV são: o sistema 
imunológico da pessoa, hábito de fumar, herança 
genética, relações sexuais sem o uso de 

FATORES DE RISCO DO HPV

preservativos, outras infecções sexuais transmissíveis, início da 
atividade sexual precocemente,e o fator socioeconômico e 
cultural da pessoa.

É importante ressaltar que identificar a presença do 
HPV é diferente de diagnosticar as alterações causadas 
por ele. O HPV é considerado o vírus sexualmente 
transmissível mais comum no mundo todo.

O vírus do HPV é transmitido no contato pele com 
pele e mucosa contaminada, em boa parte dos 
casos por meio das relações sexuais. 

COMO POSSO ME PREVENIR
CONTRA O HPV?

A contaminação também pode ocorrer na gestação.
Para evitar essa contaminação se faz necessário o 
uso de preservativo em toda relação sexual e realizar 
a higiene intima de forma correta, porém, a medida 
mais importante, é a vacina contra o HPV.

A vacina contra o HPV encontra-se disponível no 
SUS contra os tipos de HPV 6, 11, 16, 18 para 
meninas e meninos de 9 a 14 anos.

A VACINAÇÃO CONTRA O HPV

A faixa etária foi ampliada para homens e mulheres 
imunossuprimidos entre 9 a 45 anos. Outros grupos 
etários podem dispor das vacinas em serviços privados, 
se indicado por seus médicos.

UMA CAMPANHA DO

PARCEIROS APOIO


