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mais e
melhor!

Para viver

A vacinação contra HPV é recomendada pela Sociedade Brasileira 
de Imunizações (SBIm) para mulheres e homens.

A vacina HPV quadrivalente (HPV6,11,16,18) está licenciada para 
meninas e mulheres (de 9 a 45 anos) e também para meninos e 
homens (de 9 a 26 anos).

Recomendação para vacinação de meninos e homens:
- Deve ser aplicada o mais precocemente possível, a partir dos 9 anos 
de idade.
- Número de doses: três, sendo a segunda dose aplicada dois meses 
após a primeira, e a terceira dose seis meses após a primeira (0-2-6).

Lembre-se: a vacina não protege contra todos os tipos de HPV e não previne 
outras doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS. 
Então, mesmo que esteja vacinado(da), não abra mão da camisinha. 
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Diretora-Médica da Rede Vaccini

Converse com seu médico sobre a vacinação contra HPV.
Conheça os calendários de vacinação do Adolescente, do Homem e da Mulher 
da Sociedade Brasileira de Imunizações em: http://www.sbim.org.br/vacinacao/

Para baixar o conteúdo deste e de outros boletins em PDF, acesse: 
www.vaccini.com.br/saude-em-dia

:: Informação para sua qualidade de vida ::
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Ok, você tem ouvido falar muito sobre 
 HPV (papilomavírus humano) em mulheres, 

mas o que você sabe sobre essa
infecção em homens?

Como acontece em outros países, a vacina HPV está disponível na rede pública apenas para 
adolescentes do sexo feminino, grupo prioritário para a saúde pública com o objetivo de prevenir 

o câncer do colo do útero. A vacina HPV para outras faixas etárias e para o sexo masculino
está disponível nas clínicas privadas de vacinação.
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Em muitos casos, a infecção pelo HPV 
não apresenta sintomas e a cura ocorre 
espontaneamente. Mas, em outros 
casos, pode evoluir. A consequência 
mais comum em homens são as 
verrugas genitais, que acarretam 
desconforto estético e constrangimento.  
O HPV também pode causar câncer 
de pênis, ânus e garganta.

Homens são altamente
suscetíveis ao HPV.
Neles, as taxas de infecções
podem ser maiores do que
nas mulheres: a positividade 
para HPV na região genital
masculina pode chegar a 70%.

Durante a vida, quase todas as pessoas entrarão 
em contato com algum tipo de HPV. Esse vírus é 
muito comum e de fácil transmissão tanto por 
mulheres quanto por homens. Quem apresenta a 
infecção sem sintomas pode transmití-la sem 
saber. Além da proteção individual, a vacinação 
também busca reduzir a circulação do HPV com 
o objetivo de prevenir sua transmissão. 

http://vaccini.com.br/fique-por-dentro/informativo-saude-em-dia

