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Converse com o seu médico sobre a vacinação contra o HPV. 

A PREVENÇÃO COMEÇA CEDO 

• Em 2008, ocorreram no mundo 610 mil 
casos de câncer relacionados ao HPV.

• O HPV não distingue gênero. Mais de 100 
tipos desse vírus são causa frequente de 
infecção em homens e mulheres.

Praticamente todos os homens e mulheres entrarão em contato com o HPV em 
algum momento da vida. Por isso é importante vacinar o quanto antes, a partir 
dos 9 anos de idade, quando a resposta à vacina é ainda melhor.

Reinfecções ou novas infecções ocorrem durante toda a vida de homens 
e mulheres.

• HPV é um vírus muito comum entre 
adolescentes e adultos. 80% das 
pessoas serão infectadas durante suas 
vidas.

EFICÁCIA & 
SEGURANÇA

Redução de 

98% 
na incidência
de infecção e 
doenças causadas 
pelos tipos de HPV 
cancerígenos 16 
e 18 (presentes na 
vacina bivalente e 
na quadrivalente)

A vacina é 
extremamente 
segura. Em todo 
o mundo, já foram 
aplicadas cerca de 

300 milhões 
de doses

Quase 

100% 
de eficácia na 
prevenção de 
verrugas genitais
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Para saber mais, acesse:  “Perguntas frequentes sobre HPV”
vaccini.com.br/perguntas-frequentes-sobre-hpv

Conheça nossas unidades: https://vaccini.com.br/unidades

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 ::

VOCÊ SABIA?

Pessoas mais velhas também se beneficiam da vacinação: previne 
a infecção e reduz o risco de ressurgimento de lesões anteriores 
e já tratadas.

PERGUNTAS FREQUENTES 

SAIBA MAIS 

Outubro Rosa e Novembro Azul: 
A importância da proteção contra o câncer 

e verrugas genitais, para ELE e ELA

Os HPVs respondem pelos casos de:

99%

91%

75%

72%

69%

63%

câncer do colo do útero

câncer anal

câncer de vagina

câncer de orofaringe

câncer vulvar

câncer de pênis

Fonte: Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC)
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