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O que é?

 O HPV é um vírus que afeta as mucosas e pele do corpo (vagina, pênis,

vulva, boca...).

 O vírus pode causar verrugas ou lesões precursoras do câncer, como o

câncer de garganta, ânus, e o que gera mais preocupação: o câncer de

colo de útero. Essas verrugas podem aparecer em locais como pés,

mãos, genitálias, boca...

 Existem mais de 150 tipos já identificados do mesmo, mas apenas 14 deles

causam doenças que podem vir a ser mais sérias.



Como é transmitido?

 As doenças causadas pelo HPV são DSTs, ou seja, são sexualmente transmissíveis.  Porém, 
diferente da maioria das DSTs, o vírus não precisa da troca de fluído corporal para ser 
propagado, apenas o contato entre as genitálias já é suficiente. 

 O vírus também pode ser transmitido através do compartilhamento de roupas íntimas e 
toalhas, além do contato com verrugas. Um caso particular é o da transmissão vertical, que 
pode ocorrer da mãe para o bebê durante o parto. Todas essas formas, porém, são mais raras.

 OBSERVAÇÃO: O HPV pode ficar encubado no organismo por até 20 anos, ou seja, sem 
manifestar sintomas. Por isso, é difícil saber quando e como uma pessoa foi infectada.

 OBSERVAÇÃO 2: Muitas pessoas têm contato com o vírus, porém uma grande parcela da 
população consegue elimina-lo do organismo naturalmente.



Um pouco da história

 Apesar do grande destaque e estudos feitos sobre o HPV atualmente, ele já existia desde 

a Antiguidade. Inicialmente, as doenças causadas pelo vírus foram descritas como 

“verrugas na pele” na era Romana (25 D.C). Existem relatos sobre a doença também na 

Idade Média, mas naquela época era muito difícil diferenciar as DSTs. 

 No século XVII, a infecção pelo vírus foi confundida com doenças como a sífilis e a 

gonorreia.

 Foi no século XX que o vírus HPV foi detectado.



HPV no Brasil



HPV no Brasil

 O Brasil não apresenta dados

estatísticos de prevalência de infecção

pelo HPV em sua população

sexualmente ativa. Segundo a

Organização Mundial de Saúde, o

principal fator de risco para o câncer

do colo uterino é a infecção pelo HPV.

No Brasil, entre 1979 e 2000 houve um

aumento de 33.1% na mortalidade por

câncer do colo uterino. Em 2003, 16.480

novos casos foram estimados, com

4.110 óbitos. As taxas de incidência e

mortalidade para câncer do colo

uterino na América Latina estão entre

as mais altas do mundo.



HPV no Brasil

 O International Biological Study on Cervical Cancer demonstrou em 1995, uma análise

estatística realizada em 22 países, que registraram que o HPV esteve associado com o 

câncer do colo uterino em 75 a 100% dos casos. As pacientes podem ter o risco

potencializado quando a infecção viral é associada ao tabagismo 6. Estudos em 

mulheres brasileiras observaram que o DNA-HPV está presente em 55.2% das pacientes

com câncer do colo uterino quando a pesquisa é feita pela captura híbrida.



Diagnóstico 

 O método mais simples de diagnóstico é a observação das verrugas a olho nu. 

Entretanto, a grande maioria dos casos são subclínicos, portanto, assintomático, o que 

muitas vezes dificulta um diagnóstico.

 É muito comum a pessoa não ter nenhum tipo de sintoma e nenhuma lesão visível e 

apresentar infecção pelo HPV, nesses casos é fundamental exames com utilização de 

aparelhos com lentes e equipamentos específicos (peniscopia, colposcopia, oroscopia, 

anuscopia dermatoscopia etc)

 Atualmente a GENITOSCOPIA  é o exame mais adequado 



Prevenção e vacina

 A vacina contra o HPV é importante e é um dos principais meios de prevenção. Ela

funciona estimulando a produção de anticorpos específicos para cada tipo de HPV. A

proteção contra a infecção vai depender da quantidade de anticorpos produzidos pelo

indivíduo vacinado, a presença destes anticorpos no local da infecção e a sua

persistência durante um longo período de tempo, mas normalmente dura em torno de 9

anos. Meninos e meninas que não são mais virgens podem tomar a vacina, porém sua

eficácia pode ser diminuída pois os mesmos podem já ter entrado em contato com o

vírus.

 Composição: Proteína L1 e VLPS.



Prevenção e vacina

 Existem duas vacinas para prevenção HPV aprovadas e registradas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e que estão comercialmente disponíveis: a vacina quadrivalente, que 

confere proteção contra HPV 6, 11, 16 e 18. A outra opção é a vacina bivalente, que confere 

proteção contra HPV 16 e 18.



Prevenção e vacina

 As vacinas contra o HPV podem

prevenir aproximadamente 70% dos

casos de câncer de colo do útero,

aqueles causados pelos HPV 16 e 18.

Isso não elimina, porém, a necessidade

de as mulheres passarem por consultas

de rotina ao ginecologista para a

realização de exames preventivos.



Outros meios de prevenção

 Outro meio de prevenção contra o vírus, fácil e eficaz,

é o uso da camisinha durante a relação sexual. Diferente de outros

meios contraceptivos, a camisinha além de evitar a

gravidez, também protege contra doenças sexualmente

transmissíveis.

 Atualmente, existem diversas campanhas com o objetivo

de conscientizar e estimular o uso da camisinha, porém

nenhuma ensina propriamente como usa-la de modo adequado,

o que pode ser prejudicial em muitos sentidos.



Tratamento

 Se o vírus for detectado precocemente, a chance de cura é alta. Nessa situação, o HPV 

costuma ser eliminado do corpo após 1 ou 2 anos com o uso de medicamentos e 

cirurgias se necessário. 

 Cremes e ácidos: feridas pequenas podem ser tratadas com pomadas ou ácidos como o 

Ácido Tricoloacético (C2HCl3O) que as seca, a pedofilina composta por ácido fosfórico 

(H3PO4) e sórbico (C6H8O2), álcool cetilico (C16H34O), álcool estearÍlico e também o 

medicamento  Imiquimode (C14H16N4).

 Retirada da lesão: pode ser feita através cauterização a laser, em que o feixe de luz é 

direcionado na lesão, queimando-a. Além disso, ela também pode ser feita com gelo 

seco (crioterapia), ácidos ou usando radiofrequência. 
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