
HÁ CANCROS
QUE PODEM 
SER PREVENIDOS.

O Papilomavírus Humano (HPV) pode causar cancro e doenças genitais 
em homens e mulheres. Não é possível prever quem poderá 
desenvolver a doença associada a este vírus. Mas é possível prevenir.

Ao longo da vida, 75 a 80% das mulheres e homens sexualmente ativos, serão infetados pelo Papilomavírus Humano 
(HPV). É um vírus que se pode transmitir facilmente, pele com pele, durante qualquer tipo de contato sexual - genital ou oral.

Na maioria dos casos o organismo consegue eliminar o vírus. Porém, em algumas pessoas, o HPV não desaparece e pode 
causar cancro e doenças genitais em homens e mulheres.

Não é possível prever quem vai desenvolver doença associada a este vírus. Algumas das doenças associadas ao HPV podem 
ser prevenidas pela vacinação. 

O uso de preservativo é importante; protege de infeções sexualmente transmissíveis e de uma gravidez não desejada, mas 
não assegura uma proteção completa no caso do HPV.

O PAPILOMAVÍRUS
HUMANO NÃO
ESCOLHE SEXOS.
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FALA COM O TEU MÉDICO SOBRE A VACINAÇÃO CONTRA O HPV.
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A vacinação contra o HPV faz parte do Programa Nacional de Vacinação
para as raparigas dos 10 aos 17 anos. Atualmente, a vacinação contra o
HPV também é gratuita para o rapazes nascidos a partir de 01/01/2009. www.hpv.pt


