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O PAPILOMAVÍRUS 
HUMANO NÃO 
ESCOLHE SEXOS.
FALE COM O SEU MÉDICO.

É importante entender os benefícios da prevenção pela 
vacinação. Entender as vantagens da prevenção é mais fácil 
se conhecermos as doenças que podemos prevenir.

O HPV é um vírus que causa várias doenças em mulheres e 
homens, aproveite as dicas abaixo e, na próxima 
oportunidade, fale com o profissional de saúde que 
acompanha os seus filhos sobre as doenças provocadas por 
este vírus.

FALE COM O SEU MÉDICO SOBRE O HPV.

Porque devo proteger o meu filho/filha do HPV?1

Que cancros protege a vacina contra o HPV nos rapazes?2

Que cancros protege a vacina contra o HPV nas raparigas?3

Qual o esquema vacinal e em que idade começar?4
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Porque devo proteger o meu filho/filha do HPV?1

O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus muito frequente. É facilmente transmitido por 
contacto sexual/genital ou oral, bastando o contacto pele a pele. Nos casos em que o 
HPV não é eliminado, a infeção pode progredir para doenças genitais e causar vários 
cancros. Não é possível prever quem irá desenvolver doença associada ao vírus e, na 
maioria das vezes, a infeção não tem qualquer sintoma e, mesmo quando a doença já 
está instalada, esta pode ser assintomática.
Para uma maior proteção contra o HPV, é importante proteger o seu filho/a antes do 
possível contacto com o vírus. Por isso, aconselha-se a vacinação antes do início da 
atividade sexual.

Que cancros protege a vacina contra o HPV nos rapazes?2

O HPV é considerado o 2º causador de cancro mais importante, logo a seguir ao tabaco. 
Está associado a 5% dos cancros existentes, sendo responsável pelos seguintes
cancros nos rapazes: ânus, pénis e cancros da cabeça e pescoço. 
Existem ainda doenças benignas como as verrugas genitais, que também são
abrangidas pela vacina atualmente disponível.

Que cancros protege a vacina contra o HPV nas raparigas?3

O HPV está associado a 10% dos cancros da mulher, sendo responsável pelos seguintes 
cancros nas raparigas: do colo do útero, ânus, vagina, vulva e cancros da cabeça e 
pescoço. 
Existem ainda doenças benignas como as verrugas genitais, que também são
abrangidas pela vacina atualmente disponível.

Qual o esquema vacinal e em que idade começar?4

As vacinas disponíveis estão indicadas a partir dos 9 anos para ambos os géneros, sem 
limite máximo de idade. Caso sejam administradas até aos 15 anos, o esquema vacinal é 
de 2 doses, pois estudos indicam que os adolescentes têm uma resposta imunitária 
superior à dos adultos (cujo esquema é de 3 doses).
A vacina contra o HPV faz parte do Programa Nacional de Vacinação (PNV), sendo 
administrada às crianças de 10 anos de forma gratuita.
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