MAIS INFORMAÇÃO...
• Programa nacional de vacinação 2020
(norma 018/2020);
• www.SNS24.pt

vírus do papiloma humano;

• www.CDC.gov/vaccines

hpv;

• Consenso sobre infecção por HPV e neoplasia
intraepitelial do colo, vulva e vagina (SPG, 2014);
• Consenso Nacional sobre vacinas contra HPV (SPG,
2017);
• Recomendações sobre vacinas extra programa
Nacional de Vacinação (SPP, 2020).

4 DE MARÇO
DIA INTERNACIONAL DE
CONSCIENCIALIZAÇÃO
SOBRE O HPV

VACINAÇÃO CONTRA O
ESTE PANFLETO FOI ELABORADO PELO
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL, COM O GRAFISMO DO DEPARTAMENTO
DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM DA AIM LVT
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VÍRUS DO PAPILOMA
HUMANO (HPV)

COMO SE TRANSMITE O HPV?

?

Geralmente, a infecção HPV é trans-

A vacina contra o HPV está incluída

missível por via sexual, através do contacto com a pele
ou a mucosa. Menos frequentemente, pode ser

no PNV para as raparigas e os rapazes de 10 anos.
Neste idade está prevista a administração de duas

transmitido durante o parto.

doses de vacina.

O QUE É O HPV?

COMO SE PODE PREVENIR?

O HPV é o Vírus do Papiloma Humano, e está
associado a um número importante de infeções.
O HPV pode-se dividir em dois grupos:
• HPV de baixo risco: não causam cancro, mas podem
causar verrugas nos órgãos genitais e ânus (os tipos 6 e
11 do HPV são os mais frequentes);
• HPV de alto risco: podem causar cancro (cerca de 12 tipos
de HPV de alto risco foram identificados, entre os quais, os
tipos 16 e 18 do HPV).

A INFEÇÃO
POR HPV DE
ALTO RISCO
ESTÁ
ASSOCIADA A

CANCRO DO COLO DO ÚTERO
CANCRO VAGINAL
CANCRO ANAL
CANCRO DA VULVA
CANCRO OROFARÍNGEO
CANCRO PENIANO

QUEM PODE SER VACINADO?

A infecção por HPV pode ser prevenida
através de:
• Utilização do preservativo;
• Vacinação contra o HPV, incluída no Programa
Nacional de Vacinação (PNV) ou consoante
recomendação médica;

Caso não tenha sido vacinado no âmbito do PNV a
Sociedade Portuguesa de Ginecologia recomenda a
vacinação das mulheres até aos 45 anos, de acordo
com a indicação do médico.
No caso dos homens, caso não tenham sido
abrangidos pelo PNV, está recomendada a vacinação
até aos 26 anos, nos homens que fazem sexo com
homens ou imunocompromentidos.

• Realização, nas mulheres, do rastreio do cancro do

A vacinação em idade adulta deve ser feita consoante

colo do útero, que pode ser feito pelo seu medico
de família.

prescrição médica da vacina e estão previstas três
doses da vacina nonavalente, preferencialmente.

VACINAR OS HOMENS, PORQUÊ?
Os homens têm risco de apresentar
condilomas genitais, cancros do ânus, do pénis, da
cabeça e pescoço e neoplasias intraepiteliais do pénis
e ânus.

