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HPV 

O papilomavírus humano (HPV) é o vírus responsável pela doença sexualmente transmissível mais 

comum atualmente no mundo. Esse vírus está associado ao desenvolvimento de câncer do colo uterino, 

vulva, pênis e ânus, principalmente quando não tratado nos quadros iniciais de infecção. 

Um fato recente relacionado ao HPV remete às vacinas contra esse vírus que estimulam a produção 

de anticorpos, procurando proteger o organismo de infecções no caso de exposição e contágio do mesmo. 

Existem duas vacinas comercializadas atualmente no Brasil que atuam contra dois (vacina bivalentes) ou 

quatro (vacina quadrivalente) tipos de vírus, e os mais comuns são aqueles relacionados às verrugas genitais 

e ao desenvolvimento de tumores malignos (câncer). Já existe nos EUA e em alguns países da Europa uma 

vacina que protege contra nove tipos do vírus, mas ainda não há data para a disponibilização dela no Brasil. 

A novidade, publicada no fim de 2016, foi a decisão do CDC (Centro de Controle da Doença e 

prevenção) americano, baseada em resultados de estudos recentes, de uma recomendação para o uso de 

apenas duas doses da vacina para todos os jovens de ambos os sexos entre 9 e 14 anos de idade. Somente os 

maiores de 15 anos e aqueles com comprometimento do sistema imunológico de qualquer idade devem 

receber o esquema de três doses. 

Essa é uma recomendação importante, pois em serviços privados vêm sendo aplicadas três doses da 

vacina em apenas meninas entre 9 e 13 anos de idade. “A inclusão dos adolescentes faz parte de um 

conjunto de ações integradas que o Ministério da Saúde tem realizado com o objetivo de conseguir mais 

resultados com os recursos financeiros já disponíveis. A ampliação da vacina é mais um avanço que 

conseguimos fazer, aproveitando essa redução de doses no grupo das meninas para ampliar a oferta também 

para os meninos. É muito importante a inclusão dessa faixa-etária. Precisamos estimular esta faixa a 

participar das mobilizações para vacinação”, destacou o ministro Ricardo Barros do SUS. 

Estudos nos EUA mostram que é possível imunizar pessoas que já foi infectado com a doença 

anteriormente. E pesquisas apontam que, a vacina impede 

que 58% das mulheres que tiveram o HPV sejam infectadas 

novamente. Porém ainda não se sabe quando essa vacina 

chegará aqui ao Brasil. 

    Estudos mostram que a vacina é mais eficaz em quem 

ainda não deu início à vida sexual. E aqui no Brasil o SUS 

imuniza gratuitamente meninas de 9 a 13 anos. O principal 

objetivo é imunizar contra diversos tipos de câncer como o 

de colo de útero, vulva e o da vagina. Porém a adesão à 

vacina foi muito baixa, não cumprindo a meta estimada pelo 
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SUS de 80% do público alvo ser vacinado no ano de 2016. Na verdade, apenas 2,2 milhões de meninas 

foram vacinadas no ano passado, representando 44% desse público. 

 Segundo o mapa acima, disponibilizado pelo Governo Federal é possível perceber que apenas 38% 

das mulheres na região norte do país foram vacinadas contra o vírus do HPV. Coincidentemente ou não, essa 

também é a região de maior incidência do câncer de colo de útero. Pode-se dizer que o índice dessa doença é 

alto nessa região devido a muitas pessoas não terem se vacinado. O baixo nível de vacinação pode-se 

explicar pela falta de informação nessa região. Por exemplo, na região sudeste, que é a com menor 

incidência dessa doença, nota-se no mapa que, nessa 67% das mulheres foram vacinadas contra o HPV. 

Nessa região, a informação é mais disseminada, por isso há mais procura da vacina.  

A partir de janeiro de 2017, meninos de 12 a 13 anos poderão ser vacinados no SUS contra o HPV. A 

meta é de 3,6 milhões de meninos o façam,. Serão duas doses com um intervalo de 6 meses entre elas. Desde 

a inserção da vacina na rede particular os meninos também podiam ser vacinados na mesma. O Brasil foi o 

sétimo país a incluir a vacinação para os meninos e o terceiro na América Latina, atrás apenas dos EUA, 

Austrália, Áustria, Israel, Porto Rico e Panamá.  

Em 2017 haverá uma alteração do calendário da vacinação e aqui neste calendário estão representadas as 

mudanças que ocorrerão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa é uma doença emergente na sociedade e de pouco conhecimento do grande público, apesar da 

grande conscientização em relação as vacinas. Assim, existem muitas crenças ao redor do vírus e das 

doenças causadas por ele e listamos a seguir algumas crenças e verdades a serem desmentidas ou 

confirmadas:  

 O uso do preservativo impede totalmente o contágio pelo HPV. Calcula-se que o uso da camisinha 

consiga barrar entre 70% e 80% a transmissão do HPV e seu uso é sempre recomendável, pois é um método 

eficaz na prevenção de inúmeras doenças como a AIDS, alguns tipos de hepatite e a sífilis. MITO 

  A infecção pelo HPV geralmente não apresenta sintomas. Por isso, não é possível fazer um 

autodiagnostico em relação ao vírus. A maioria das mulheres descobre que tem HPV por intermédio de um 

resultado anormal do exame Papanicolau, que ajuda a detectar células anormais no revestimento do colo do 

útero. Essas podem ser tratadas antes de se tornarem câncer. O câncer de colo do útero é um dos mais fáceis 

de serem prevenidos, por isso é tão importante fazer o exame de Papanicolau regularmente. VERDADE 

Tabela fornecida pela secretaria de saúde de 

Minas Gerais, porém válida para o país inteiro 
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 Todas as mulheres que têm o HPV desenvolvem câncer de colo do útero. Geralmente, as defesas 

imunológicas do corpo são suficientes para eliminar o vírus. Entretanto, em algumas pessoas, certos tipos de 

HPV podem desenvolver verrugas genitais ou alterações benignas (anormais, porém não cancerosas) no colo 

do útero. Essas alterações são provocadas pela persistência do vírus de alto risco e ocorrem na minoria das 

mulheres infectadas. As células anormais, se não forem detectadas e tratadas, podem levar ao pré-câncer ou 

ao câncer. Na maioria das vezes, o desenvolvimento do câncer de colo do útero demora vários anos, muito 

embora, em casos raros, ele possa se desenvolver em apenas um ano. Essa é a razão pela qual a detecção 

precoce é tão importante. MITO 

 O HPV pode ser transmitido por meio do contato com toalhas, roupas íntimas e até pelo vaso sanitário. 

Toalhas, roupas e até mesmo superfícies, como o assento do vaso sanitário, podem ter o HPV e, 

eventualmente, ser uma fonte de infecção pelo vírus. Embora a contaminação por objetos seja verdadeira, 

ela deve ser considerada muito mais rara que o contato direto durante a relação sexual. VERDADE 

      Por Carina Antunes, Mariah Clara Pimentel e André Mello 

 

      Quando o HPV entra na relação   

Já fazia algum tempo que eu estava com algumas verrugas nas minhas partes genitais e fui ao médico 

para ver o que era aquilo. Esperei umas duas horas na sala de espera, enquanto passava “Malhação” na 

televisão. Já não aguentava mais. Até que fui chamada pela doutora. Conversa vai, conversa vem e contei a 

ela sobre minhas verrugas. Ela me encaminhou para ser examinada. Preparada para o pior, eu esperei pelo 

resultado dos exames que fiz. E com a chegada dos resultados, veio a infeliz notícia de que as verrugas 

foram causadas pelo HPV. Não sabia muito o que isso era e não me toquei da gravidade.  

 Por não saber muito a respeito, num primeiro momento, achei que seria tranquilo contar para o 

Leonardo, meu namorado, que eu estava infectada com o HPV, e que isso não teria nenhuma repercussão 

grande em nossas vidas. Achei, também, que se tomasse certos cuidados não teria grandes problemas. 

Mesmo assim, fui pesquisar mais a fundo sobre a doença e aproveitei para pensar o que falaria para o Leo.  

Eu não poderia estar mais errada. 

 Ao chegar a casa encontrei Leonardo eufórico vendo um jogo horrível entre um tal de Real alguma 

coisa e sei lá o quê de Munique no sofá da sala. Sentei-me com ele e contei da minha ida à doutora Julia. Ele 

nem me deu muita bola, mas ao falar que aquelas verrugas na verdade eram causadas pelo vírus do HPV, ao 

contrário do que eu esperava, ele reagiu de forma estranhíssima, imediatamente esqueceu do jogo e disse: 

 -- HPV? Vê se pode, mulher! Está me traindo? Porque de mim você não pegou! 

 -- Ei, calma aí, relaxa, nunca te traí! E só se proteger, não tem do que se preocupar – eu rebati. 

 -- Como assim não tenho do que me preocupar?! Imagina se você me passa isso, que absurdo seria. – 

ele disse irritado. 

 -- E se foi você que me passou o vírus, hein? – eu disse para acabar com a discussão. 

 A cada dia que passava, Leonardo ficava mais distante, me rejeitando e deixando-me de lado. Nunca 

tinha tempo para mim e nem encostava mais em mim. Certa noite estávamos deitados na cama vendo TV, e 

eu sentindo falta de fazer amor, comecei a entrelaçar minhas pernas ao redor dele, mas fui fortemente 

rejeitada. O que não tirou o meu desejo, nem minhas esperanças de uma grande noite. Mesmo com todos os 

meus esforços, ele continuava me afastando. 

 Foi assim, por diversas noites, até que perdi a paciência e dei um fora nele para poder voltar a me 

divertir. Foi a melhor coisa que eu fiz, não precisava de ninguém, nenhum homem me rejeitando e me 
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colocando para baixo. Comecei a sair, ir para baladas, porque não seria o HPV que ia me impedir de viver a 

minha vida ao meu modo. Mas não vou esquecer da proteção, afinal quero curtir a vida e  a balada sem 

arriscar a vida de ninguém, muito menos a minha!  

 Para minha surpresa, ontem à tarde quando estava conversando com a Priscila, que por acaso 

também é “amiga” do meu ex, fiquei sabendo que ele tinha sido diagnosticado com vírus do HPV. O que 

significa que foi ele quem me passou o vírus, tornando aquele seu “nojinho” por mim algo bem hipócrita, 

uma vez que ele já tinha o vírus quando eu descobri ser uma portadora. Priscila também me contou que, por 

conta desse diagnóstico, a então namorada do Leonardo deu lhe um fora, porque, ironicamente, ficou com 

“nojinho“ dele. Como o mundo é engraçado.  

  

        Por Carina Antunes, Mariah Clara Pimentel 

Grupo: Carina Antunes, Mariah Clara Pimentel, João Aquino e André Mello               
 

 

 


