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mais e
melhor!

Para viver

:: Informação para sua qualidade de vida ::

O HPV (Papilomavírus humano) é responsável pela doença sexualmente transmissível mais 
frequente em todo o Planeta. Mais de 75% da população sexualmente ativa é exposta a esse vírus. 
Em todo o mundo, cerca de 32 milhões de  novos casos de verrugas genitais são descritos ao ano – 
quase 2 milhões apenas no Brasil. Por aqui, 137 mil novos casos de infecção por HPV são 
contabilizados a cada ano, segundo o Ministério da Saúde. 

POR QUE MENINOS 
E HOMENS TAMBÉM 
DEVEM SE VACINAR 
CONTRA O HPV?

Fonte: Dra. Isabella Ballalai 
(CRM-RJ: 52.48039-5)
Diretora-Médica da Rede Vaccini

Para saber mais acesse:
http://vaccini.com.br/vacinas/vacinas-disponiveis/182-hpv

http://familia.sbim.org.br/noticias/156-vacina-contra-hpv-porque-os-ho
mens-tem-sim-que-tomar 

http://familia.sbim.org.br/vacinas/vacinas-disponiveis/74-vacina-hpv-
quadrivalente-6-11-16-18

Para mais informações, consulte o seu médico.

Cuide-se bem!
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HPV

A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO DELES

Além de se infectarem, os homens têm importante papel na 
transmissão do HPV. 

Mais de 70% dos parceiros de mulheres com infecção no colo do 
útero causada por HPV são portadores do DNA desse vírus. 

A área sob o prepúcio pode fornecer um ambiente favorável para a 
sobrevivência do vírus. Mas isso não quer dizer que homens 
circuncidados possam se descuidar da proteção.

Para a transmissão do vírus, não é necessário haver penetração, basta 
o contato com a pele infectada.

01
A maior parte das infecções por 
HPV em homens manifesta-se 
de forma benigna, geralmente, 
sem sintomas, assim como 
ocorre com as mulheres. 

02
A manifestação clínica mais 
frequente são as verrugas, 
que podem surgir em 
qualquer parte da genitália 
masculina, na boca e 
também na região perianal. 

03
Os HPVs são responsáveis            
pelos seguintes tipos de câncer:

• Pênis – 63% dos casos
• Ânus – 91% dos casos
• Orofaringe – 72% dos casos

04
Em algumas regiões específicas 
do Brasil (Nordeste, por 
exemplo), a incidência de 
câncer anal e peniano é a 
maior do mundo.

CONSEQUÊNCIAS

Ano População-alvo

2017

2018

2019

2020

Meninos de 12 e 13 anos

Meninos de 11 e 12 anos

Meninos de 10 e 11 anos

Meninos de 9 e 10 anos

VACINA HPV QUADRIVALENTE

Também passaram a ser 
vacinados na rede pública 

de saúde, meninos e 
homens vivendo com 

HIV/Aids na faixa etária dos 
9 aos 26 anos. Para este 
público é necessária a 

prescrição médica.

Como o preservativo não oferece 100% de 
proteção, vacinar é a forma mais eficaz de 
se prevenir do HPV. 

Os testes demonstraram que a vacina é segura 
e oferece até 98% de eficácia na proteção 
de quem completa o esquema de doses.

A vacina é usada em 133 países que já 
aplicaram mais de 200 milhões de doses. 

A partir de 2017, o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) disponibiliza a vacinação 
gratuita também para meninos de 9 a 13, na 
rotina, conforme cronograma abaixo: 

ATENÇÃO

Adolescentes e homens não contemplados com a vacinação gratuita, podem 
se vacinar nas clínicas privadas para se protegerem do HPV. Converse com seu 

médico sobre essa importante proteção!


