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10 aspectos importantes do 
HPV que você deve conhecer!



Belíssimas candidatas de todos os cantos 

do Estado, além de concorrerem ao título 

de Miss Comerciária Paulista, estarão 

envolvidas em uma importante 

campanha de conscientização:

esclarecer sobre os riscos do HPV.

Saúde deve estar 
sempre em primeiro lugar.
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Existe vacina contra HPV?
Sim. Existem duas vacinas aprovadas e registradas
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
e que estão comercialmente disponíveis:
a vacina quadrivalente e a vacina bivalente.

Quem pode ser vacinado?
A vacina quadrivalente é indicada para mulheres
e homens entre 9 a 26 anos de idade, e a vacina
bivalente é indicada para mulheres entre 10 e 25 
anos de idades.

Conscientizar e alertar a população sobre essa infecção,
que é a principal responsável pelo câncer de colo do 
útero, é a válvula que movimenta todo este evento.

Entendemos que a melhor prevenção é a informação
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As vacinas contra HPV são muito ecazes, com taxas de 
sucesso acima de 95%, principalmente quando 
administradas em meninas jovens, que ainda não 
começaram a sua vida sexual e, portanto, nunca tiveram 
contato com o vírus HPV.



O que é HPV?
Os HPV são vírus capazes de infectar a pele ou as 
mucosas. Existem mais de 100 tipos diferentes de HPV.

Qual é o risco de uma mulher infectada pelo
HPV desenvolver câncer do colo do útero?
Aproximadamente 291 milhões de mulheres no
mundo são portadores do HPV, sendo que 32% 
estão infectadas pelos tipo 16, 18 ou ambos.
Vale destacar que a infecção pelo HPV é um 
fator necessário, mas não suciente para o 
desenvolvimento do câncer do colo do útero.

VERRUGA

Células epiteliais

VERRUGA

Papilomavírus humano

Verruga são crescimento de pele benigno que
aparece quando um vírus do papiloma humano
(HPV) infecta a camada superior da pele.
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Quais são os tipos de HPV que podem 
causar câncer?
Entre os tipos, o 16 e o 18 estão presentes em
70% dos caos de câncer do colo do útero. Já os 
tipos 6 e 11, encontrados em 90% dos casos,
não apresentam este risco.

Além da infecção pelo HPV, que outros
fatores aumentam o risco de desenvolver
câncer do colo do útero?
O tabagismo, o início precoce da vida sexual,
o número elevado de parceiros sexuais e de
gestações e o uso de pílula anticoncepcional
são considerados fatores de risco.

Como as mulheres podem se previnir
do câncer do colo do útero?
Fazendo o exame de Papanicolaou ou 
Citopatológico, que pode detectar as infecções
pelo HPV. Quando essas alterações que antecedem
o câncer são identicados e tratados, é possível
prevenir a doença em 100% dos casos.

Existe risco de má-formação do feto para
mulheres grávidas infectadas com HPV?

Não existe este risco.
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Na imagem a estrutura de papilomavírus humano (HPV).

Crédito: Permissão concedida para uso educacional 
Universidade de Nebraska-Lincoln / Angie Fox, ilustrador / 2009

Como a infecção pelo HPV é
diagnosticada em homens e mulheres

O diagnóstico das verrugas anogenitais pode 
ser feito em homens e em mulheres por meio do
exame clínico. A lesões podem ser diagnosticadas
por meio de exames laboratoriais ou outros, como
colposcopia, peniscopia e anuscopia.

Como homens e mulheres podem
se prevenir:

Na presença de infecção na vulva, na região
pubiana ou na bolsa escrotal, o HPV poderá ser
transmitido apesar do uso do preservativo. A
camisinha feminina, que cobre também a vulva,
evita o contágio se utilizada desde o início da 
relação sexual.
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