AO SEU LADO
Nunca e´ cedo demais para se cuidar.

HPV

HPV

OLÁ,
PRECISAMOS
CONVERSAR
SOBRE
HPV
Existem mais de 150 tipos de
vírus HPV, que causam
verrugas genitais e câncer,
e podem ser transmitidos
através de contato sexual.
Listamos algumas
curiosidades sobre o tema,
para que você se torne um
especialista no assunto
e não corra riscos.
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COMO OS
HPV SÃO
TRANSMITIDOS?

A principal forma de
transmissão é pela via
sexual, que inclui contato
oral, manual e genital. Assim,
a contaminação com o vírus
HPV pode ocorrer mesmo na
ausência de penetração.
Ah! Também pode haver
transmissão durante o parto.
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3.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE HPV
QUE PODEM CAUSAR CÂNCER?
Pelo menos 13 tipos de HPV são considerados Oncogênicos, apresentando
maior risco ou probabilidade de provocar infecções persistentes. Dentre
os vírus HPV de alto risco Oncogênico, os tipos HPV-16 e HPV-18 estão
presentes em 70% dos casos de câncer do colo do útero.
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4.

QUAL É
A RELAÇÃO
ENTRE HPV
E CÂNCER?

A infecção causada pelo
HPV é muito frequente. Nos
casos onde a infecção é
persistente e causada por
algum tipo viral Oncogênico,
se não forem identificados e
tratados, podem progredir
para o câncer. O local mais
comum para o câncer pelo
HPV é o colo do útero, mas
também pode acometer
a vagina, a vulva, o ânus,
o pênis, a orofaringe
e a boca.

5.

QUAL O
TRATAMENTO
PARA A
INFECÇÃO
PELO HPV?
Não há tratamento específico
para eliminar o vírus e só o
médico, após a avaliação de
cada caso, pode recomendar a
conduta mais adequada.

6.

VACINA
A vacina distribuída pelo
Sistema Único de Saúde (SUS)
é quadrivalente, ou seja, protege
contra quatro tipos de HPV: o
HPV-6, o HPV-11, o HPV-16 e o
HPV-18. Dois deles, o HPV-6 e o
HPV-11, estão relacionados com o
aparecimento de 90% das
verrugas genitais. Os outros dois,
HPV-16 e o HPV-18, estão
relacionados com 70%
dos casos de câncer.

QUANTAS
DOSES SÃO
NECESSÁRIAS?
QUEM PODE
VACINAR?

O Ministério da Saúde explicou
que meninos e meninas devem
tomar duas doses da vacina
contra HPV, com intervalo de
seis meses entre elas. Para as
pessoas que têm HIV, o intervalo
deve ser de 0, 2 e 6 meses.

Meninas de 9 a 14 anos e
meninos de 11 a 14 anos podem
tomar a vacina gratuitamente no
SUS. Para os que vivem com HIV,
a faixa etária é mais ampla (9 a 26
anos). No caso dos portadores de
HIV, é necessário apresentar
prescrição médica.
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