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Sigla em inglês para
Papilomavírus Humano. Os HPV
são vírus capazes de infectar a
pele ou as mucosas. Existem mais
de 150 tipos diferentes de HPV,
dos quais 40 podem infectar o
trato genital. Destes, 12 são de
alto risco e podem provocar
cânceres em colo do útero, vulva,
vagina, pênis, ânus e orofaringe e
outros podem causar verrugas
genitais.

O que é

HPV?

HPVComo se prevenir em
tempos de Covid-19?



➥Na maioria dos casos, o HPV não
apresenta sintomas e é eliminado pelo
organismo espontaneamente.Como o

HPV se 
manifesta?

➥ Em uma pequena porcentagem de
pessoas, determinados tipos de HPV
podem persistir durante um período
mais longo, permitindo alterações

nas células que podem causar verrugas genitais, lesão pré-
maligna de câncer, vários tipos de cânceres, como os de
colo do útero, vagina, vulva, ânus, pênis e orofaringe e
Papilomatose Respiratória Recorrente.
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HPVComo se prevenir em
tempos de Covid-19?



➥O vírus HPV é altamente contagioso,
sendo possível infectar-se com uma
única exposição, e a sua transmissão
se dá por contato direto com a pele ou
mucosa infectada.

Como o
HPV é 

transmitido? ➥A principal forma é pela via sexual,
que inclui contato oral-genital,

➥ Pode ser transmitido de mãe para filho durante o parto.

genital-genital ou mesmo manual- genital. O contágio com
o HPV pode ocorrer mesmo na ausência de penetração
vaginal ou anal.

PROGRAMA 

DE EXTENSÃO 

PRÓ MULHER

REALIZAÇÃO: 

FONTES:

- MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017.

- IFF/Fiocruz, 2018.

HPVComo se prevenir em
tempos de Covid-19?



➥ Em 2017, o Ministério da Saúde implementou no calendário vacinal
a vacina tetravalente para o HPV para meninas de 9 a 14 anos e
meninos de 11 a 14 anos.

➥ A segunda dose da vacina deve ser tomada 6 meses após a
primeira.

➥ A vacina protege contra os tipos 6 e 11 do HPV que causam
verrugas genitais e, 16 e 18 responsáveis por cerca de 70% dos
casos de câncer do colo uterino.

➥ A vacina não pode ser postergada mesmo em tempos de Covid-19.
➥ A vacinação, o uso de camisinha e o exame preventivo

(Papanicolau) são as principais ações de prevenção do câncer de
colo uterino.

➥ a vacina não é terapêutica, ou seja, não há eficácia contra
infecções ou lesões já existentes.
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