O que é
A sigla HPV significa papilomavírus humano
(do inglês human papillomavirus). São vírus
capazes de infectar pele ou as mucosa.

Mais de 150 tipos de HPV

Formas de contágio
O toque direto com
a pele infectada
é altamente
contagioso.

O vírus pode ser
inoculado a partir
de objetos ou
roupas íntimas.

12 tipos são identificados como sendo de
grande risco. Os tipos 16 e 18 causam grande
parte dos seguintes casos de câncer:
Colo do útero: 70%
Ânus: 87%
Vagina: 60%
Vulva: 50%

Como se manifesta
Na maioria dos casos, a infecção
é transitória, sem sintomas e
desaparece espontaneamente. Pode
até ficar no organismo durante anos
sem manifestação ou sinal de doença.
Entretanto, em alguns casos, ocorrem
alterações nas células, causando o
aparecimento de verrugas, lesões
pré-malignas ou cânceres.
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Histórico
2007 Nasceu na Câmara dos Deputados

o primeiro projeto que se preocupou com
a saúde da mulher na luta contra o HPV. É
de autoria da atual procuradora da Mulher
do Senado, Vanessa Grazziotin, o projeto
que obrigava o SUS promover a vacinação
contra o HPV. Vanessa
era deputada pelo
Amazonas e ficou
alarmada com
a estimativa
da doença no
país, principalmente na
Região Norte. No mesmo
ano, a então senadora
Ideli Salvatti apresentou
um projeto no Senado.

2013 O Ministério da Saúde, pela Portaria
54, de 18 de novembro, incorpora a
vacina do HPV no calendário do SUS.
Homens são
vetores do vírus.

A principal via de
contágio é sexual.

Pode ocorrer transmissão
ao bebê durante o parto.

MARÇO DE 2014 Todos os
postos de saúde deverão vacinar
meninas de 11 a 13 anos de idade.
2015 será a vez das meninas de 9 a 11 anos.
Nos próximos anos, meninas de 9 anos.
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Vacinação
A Organização Mundial da Saúde ressalta
que a vacina é a principal forma de prevenção
das doenças. Ela é eficaz em quem ainda
não iniciou a vida sexual e não teve contato
com o vírus. A delimitação da faixa etária foi
definida com base em pesquisas nacionais sobre
comportamento sexual e início da vida sexual.

Diagramação e ilustração: Secom/Jornal do Senado

O Congresso de
olho na sua saúde

VACINA
CONTRA
O HPV

É A ÚNICA FORMA DE
PREVENÇÃO? Não. Para as mulheres
que já iniciaram a vida sexual:

• O uso de preservativo ajuda a reduzir a

transmissão, mas não garante a proteção total.

• Exames, como o papanicolau, fazem
o diagnóstico precoce da lesão antes
que se transforme em câncer.

QUAL O TIPO DE VACINA?
O SUS vai oferecer a vacina quadrivalente.
Previne as doenças de colo do útero,
vulva, verrugas genitais e do ânus.

QUANTAS DOSES? São necessárias

3 doses da vacina, num período de 6 meses.

a
1DOSE

a
2
DOSE

a
3
DOSE

(março)

2 meses
após a 1a

6 meses
após a 1a
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