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VÍRUS HPV NECESSITA DE MAIOR DESTAQUE NO BRASIL E 

NO MUNDO 

As infecções causadas pelo vírus deixam claro a importância do conhecimento e da 

prevenção.  

O Human Papiloma Vírus, popularmente conhecido como HPV, é o responsável 

por diversas infecções que afetam peles e mucosas do corpo humano. Existem mais de 

150 variações já codificadas do vírus, sendo apenas 14 delas causadoras de doenças mais 

sérias. O HPV é muito conhecido e comentado principalmente entre os médicos 

ginecologistas, que destacam o perigo do mesmo em relação as mulheres. De acordo com 

a Dra. Maricy Tacla, professora do Departamento de Ginecologia do Hospital das 

Clínicas de São Paulo, “até 40% das mulheres sexualmente ativas podem estar infectadas 

pelo HPV no trato genital”. 

A afirmação é explicada pelo fato de que as doenças causadas pelo vírus são DSTs 

(Doenças sexualmente transmissíveis), ou seja, o principal meio de propagação do 

parasita é através da relação sexual sem proteção. Apesar disso, difere de outras infecções 

similares, pois, no caso desse ser acelular em especifico, não é necessária a troca de 

fluídos corporais para que haja a contaminação, apenas o contato entre as genitálias já 

basta. 

A preocupação, porém é maior entre as mulheres, já que o vírus HPV é capaz de 

causar verrugas precursoras do câncer, no caso das pessoas do sexo feminino, o de colo 

de útero é o mais frequente. Segundo as informações do INCA (Instituto Nacional do 

Câncer) existem mais de 18.000 casos novos de câncer do colo uterino no Brasil a cada 

ano, e aproximadamente 4.000 mulheres morrem por conta dessa doença no país. 

Apesar do grande destaque dado a esse tipo específico de infecção, especialistas 

da área lembram que não são apenas as meninas que estão em risco de exposição ao HPV. 

O vírus pode infectar também o órgão sexual masculino, além de regiões como boca, pés, 

mãos, garganta e ânus de ambos os sexos. Para todos esses locais, o sintoma mais comum 

é a presença de verrugas que podem ou não apresentar coceira. Essas feridas em alguns 

casos podem evoluir para o câncer, não só o de colo de útero citado anteriormente, mas 

também de garganta, pênis e ânus. 

Embora seja uma doença sexualmente transmissível, a contaminação pode ocorrer 

através do compartilhamento de roupas íntimas e toalhas, o contato direto com verrugas 

ou até mesmo pelo que os médicos denominam “transmissão vertical”, ou seja, quando a 

gestante possui o vírus e na hora do parto acaba passando para a criança. Esses casos não 

acontecem com tanta frequência, mas não é por isso que adultos e adolescentes não devem 

ficar atentos a eles. 

Alguns órgãos como a ANVISA e a OMS já aprovaram e estão fazendo 

campanhas para a vacinação contra o HPV. Esse meio de prevenção pode ser adquirido 

por qualquer pessoa, mas é recomendado principalmente para meninas na faixa de 9 a 13 

anos, e meninos de 12 a 13, que ainda não iniciaram a vida sexual. Isto porque, nesses 

casos, a imunização é mais eficiente, já que provavelmente não houve nenhum contato 

prévio com o vírus. Existem ainda dois tipos de vacina, a bivalente que garante proteção 



13/04/2017 

contra os vírus dos tipos 16 e 18 (principais causadores do câncer de colo de útero), e a 

quadrivalente, oferecida pelo SUS, contra os vírus 6, 11, 16 e 18.  

A vacina é, com certeza, um meio eficaz de prevenir a doença. Porém, é destacado 

a todo momento na fala de médicos e de campanhas públicas, o uso da camisinha como 

uma prevenção fácil, rápida e tão importante quanto a imunização, que não deve ser 

desprezada em nenhuma ocasião.  

Os profissionais da saúde incentivam cada vez mais essas medidas preventivas, 

principalmente pelo fato de que o parasita pode ficar encubado no organismo por até 20 

anos, ou seja, não apresentar sintomas nesse período. O Dr. Júlio Carvalho, especialista 

em HPV, informa, porém que muitas pessoas infectadas pelo vírus conseguem se livrar 

do mesmo já que o sistema imunológico, nesses casos, é capaz de eliminá-lo sem grandes 

complicações. Entretanto, isto não acontece com toda a população, e quando não ocorre, 

as consequências podem ser drásticas, por isso a prevenção é sempre destacada como a 

melhor maneira, além de exames de rotina como o Papanicolau e a anuscopia, que podem 

ser feitos pelo menos uma vez ao ano.  

Uma vez infectada, a pessoa necessita de acompanhamento médico. Se o 

diagnóstico for feito precocemente, as chances de cura são altas. Os tratamentos para as 

verrugas variam desde o uso de pomadas e ácidos, até pequenas cirurgias, que as 

queimam, congelam ou secam. Essas feridas podem voltar a aparecer em até 50% dos 

casos, por isso toda essa medicação pode se tornar um processo longo e com muitas doses 

de reforço. 

Ainda de acordo com o Dr. Júlio Carvalho, a faixa etária mais afetada pelo HPV 

está entre 20 e 40 anos, com índice ainda maior em pessoas de 20 a 24 anos. O médico, 

que além de especialista na área é também membro da Diretoria da Sociedade Brasileira 

de DST Seção São Paulo, está atento ao fato de que o vírus é universal, não tendo 

nenhuma preferência com relação à idade, ao sexo ou à localização. O que vai fazer com 

que o parasita apareça mais em pessoas de determinada idade, é o cuidado, ou a falta dele, 

ao que diz respeito à vida sexual ativa, à vacinação, às idas aos médicos e ao uso da 

camisinha.  

No Brasil, a região Nordeste é a que apresenta o maior número de casos de HPV e de 

câncer de colo uterino, em especial no município de Recife. Quanto à imunização, apenas 

38% da população nordestina foi vacinada, enquanto na região sudeste e sul, cerca de 

68% da população já adquiriu a vacina. Esses dados concretizam a preocupação dos 

médicos e especialistas da área da saúde, que tentam cada vez mais alertar sobre o vírus 

e sua fácil contaminação. De acordo com esses profissionais, a educação e o 

conhecimento sobre os meios de prevenção devem ser propagados cada vez mais, para 

que o vírus possa ser combatido e tratado o quanto antes.  
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