
O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus muito
contagioso e frequente, sendo o principal responsável 
por infeções genitais em ambos os sexos. Estima-se
que 75 a 80% das pessoas, após se tornarem
sexualmente ativas, sejam expostas ao vírus
em alguma altura das suas vidas, a grande
maioria enquanto jovens adultos.

Apesar da grande prevalência, na maioria dos casos,
a infeção provocada pelo HPV desaparece
espontaneamente ao fim de 1 a 2 anos.

Na designação de HPV cabem mais de 100 serotipos/
tipos de HPV, 40 dos quais com transmissão
preferencial por contacto sexual.

Estes 40 serotipos infetam a região genital,
onde têm a capacidade de causar infeções persistentes,
e podem originar condilomas e vários tipos
de cancro, em ambos os sexos.

      4 em 5 pessoas são infetadas pelo HPV,

  um vírus que pode causar vários tipos de cancro.

É possível prevenir. Fale com o seu médico.

Com esta App a LPCC espera facilitar e melhorar o conhecimento,
da população em geral, sobre o HPV, num contributo para 

a prevenção e diagnóstico precoce dos cancros associados à infeção 
por este vírus. Procura-se, desta forma, responder às necessidades 

informativas de diferentes grupos (adolescente, mulher jovem, 
mulher e homem). A aplicação atende a critérios de acessibilidade

específicos para a pessoa cega ou com baixa visão. 

O HPV É O VÍRUS SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEL MAIS FREQUENTE. 

ESTIMA-SE QUE 75 A 80%
DAS PESSOAS, SEXUALMENTE ATIVAS, 
TENHA CONTACTO COM O HPV
AO LONGO DA VIDA.

www.hpv.pt

O desenvolvimento da App sobre HPV e Cancro do Colo do Útero contou 
com o apoio científico da Federação das Sociedades Portuguesas 
de Obstetrícia e Ginecologia (FSPOG) e com a validação técnica 

da Associação dos Cegos Amblíopes de Portugal (ACAPO). 
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O PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) 
É RESPONSÁVEL POR:

Falemos de HPV
Papilomavírus Humano

*Alguns tipos de Cancro 
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Verrugas Genitais
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Lesões pré-Cancerosas de cada
um dos Cancros Genitais

HPV ALTO RISCO

HPV BAIXO RISCO

Os jovens do sexo masculino
também podem vacinar-se
contra o HPV, por indicação
do seu médico.

Não existe rastreio para
a prevenção de cancros
associados ao HPV no género
masculino, e esse é um dos
argumentos que leva a que
a Sociedade Portuguesa
de Pediatria recomende,
a título individual, a vacinação 
dos adolescentes do sexo
masculino, como forma 
de prevenir as lesões 
associadas ao HPV.

A vacinação de ambos os sexos 
tem potencial para reduzir ain-
da mais os casos de verrugas 
genitais e cancros relacionados 
com o HPV, já que a vacinação 
isolada das mulheres não 
permite proteger todos
os indivíduos, em particular 
os que têm relações com rapari-
gas não vacinadas ou com 
indivíduos do mesmo sexo.

Fale com o seu médico
sobre prevenção.

COMO PREVENIR AS DOENÇAS 
CAUSADAS PELO HPV?

RAPAZES / HOMENS
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O preservativo protege contra a maioria das infeções
sexualmente transmissíveis e deve ser usado de forma

consistente, mas no caso da transmissão do HPV confere 
apenas uma proteção parcial.

Em 2008 a vacinação contra
o HPV foi incluída no Programa 
Nacional de Vacinação (PNV). 
Atualmente são vacinadas 
gratuitamente as raparigas
de 10 anos de idade.
Uma vez que as idades alvo 
da vacinação foram sendo 
alteradas ao longo do tempo 
assume-se que as raparigas/
mulheres acima deste grupo 
etário e até aos 26 anos de idade 
tenham beneficiado
da vacinação gratuita do PNV.

Qualquer rapariga até aos 
17 anos de idade que ainda 
não tenha sido vacinada pode 
beneficiar da vacinação gratuita, 
bastando dirigir-se ao Centro de 
Saúde/USF da sua área
de residência. A Sociedade
Portuguesa de Ginecologia 
recomenda a vacinação contra
o HPV em mulheres com mais
de 26 anos. Apesar da vaci-
nação, após o início 
da atividade sexual, todas 
as mulheres devem realizar um 
exame ginecológico e o rastreio 
do cancro do colo do útero.
As outras doenças associadas
a este vírus não são rastreáveis.
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