Quem pode pegar HPV?

HPV
(papilomavírus humano)
O que é HPV?
HPV (papilomavírus humano) é um vírus
sexualmente transmissível. Ele é transmitido
através de contato genital (tais como sexo
genital e anal). Também é transmitido
por contato da pele. Pelo menos 50%
das pessoas que têm relações sexuais
desenvolverão HPV em algum momento de
suas vidas.

Por que eu nunca tinha
ouvido falar de HPV?

O HPV não é um vírus novo. Mas, muitas
pessoas não o conhecem. A maioria das
pessoas não têm sinais da infecção. O vírus
HPV pode desaparecer sozinho - sem causar
nenhum problema de saúde.

Qualquer pessoa que tenha tido contato genital com
outra pessoa pode ter HPV. Tanto homens quanto
mulheres podem ter HPV - e transmiti-lo - sem saber.
Já que é possível não apresentar qualquer sintoma,
uma pessoa pode ter HPV mesmo anos após terem
tido uma relação sexual.
É mais provável que você pegue HPV se você teve:
• Relações sexuais em idade precoce,
• Muitos parceiros sexuais, ou
• Um parceiro sexual que tenha tido vários parceiros.

Se não tenho sintomas, por que
preciso me preocupar com HPV?
Existem mais de 100 tipos diferentes de HPV e nem
todos causam problemas de saúde. Alguns tipos de
HPV podem causar problemas, tais como verrugas
genitais. Alguns tipos de HPV também podem causar
câncer de colo do útero, da vagina, da vulva ou do
ânus. A maioria desses problemas são causados
pelos tipos 6, 11, 16 ou 18.

Existe cura para o HPV?
Não existe cura para o vírus (HPV) em si. Existem
tratamento para os problemas causados pelo HPV,
tais como verrugas genitais, alterações no colo do
útero e câncer de colo uterino.

O que devo saber sobre verrugas
genitais?
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Existem muitas opções de tratamento para verrugas
genitais. Mas, mesmo após tratar as verrugas
genitais, o vírus ainda pode permanecer no corpo
e ser transmitido a outras pessoas. Se as verrugas
genitais não forem tratadas, elas podem desaparecer
sozinhas, permanecer como estão, ou aumentar
em número ou tamanho, mas elas não irão se
desenvolver como câncer.
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O que devo saber sobre câncer de
colo uterino?
Todas as mulheres devem fazer o teste de
Papanicolau. O teste de Papanicolau procura por
alterações celulares causadas pelo HPV. O teste
detecta mudanças celulares iniciais - de modo
que o colo pode ser tratado antes das células
se transformarem em câncer. Este teste também
pode detectar o câncer em seus estágios iniciais
de modo que pode ser tratado antes de se tornar
grave. É raro ocorrer morte por câncer de colo
uterino se a doença for identificada em seu início.

O que devo saber sobre câncer
vaginal ou vulvar?
Câncer vaginal é um câncer que afeta a vagina
(canal de parto). Câncer vulvar é um câncer que
afeta o clitóris, lábios vaginais e abertura vaginal.
Esses dois tipos de câncer são muito raros. Nem
todo câncer vaginal ou vulvar é causado pelo HPV.

O que devo saber sobre câncer
anal?
Câncer anal é um câncer que se forma nos tecidos
do ânus. O ânus é a abertura do reto (a última
parte do intestino grosso) para o exterior do
corpo.

Existe teste para o HPV?
Sim. O teste busca os tipos de HPV que podem
levar ao câncer de colo uterino. A FDA aprovou
o teste de HPV para ser usado em mulheres
acima de 30 anos. Ele pode identificar o HPV até
mesmo antes de haver alterações no colo uterino.
Mulheres que fizerem o teste de HPV ainda
precisam fazer o Papanicolau.

Posso me prevenir contra o HPV?
A FDA aprovou vacinas que previnem certas
doenças, inclusive câncer de colo uterino,
causadas por certos tipos de HPV. Pergunte ao seu
médico se você deve se vacinar contra o HPV.

O que mais posso fazer para
diminuir minhas chances de
contrair HPV?
• Você pode optar por não ter relações sexuais
(abstinência).
• Se você tiver relações, você pode limitar seu
número de parceiros sexuais.
•

• Não se sabe o nível de proteção oferecido
por preservativos contra o HPV. Regiões não
cobertas pelo preservativo podem ficar expostas
ao vírus.

Esta ficha técnica foi elaborada pelo Departamento da FDA para Saúde da Mulher.
Para obter outros recursos sobre saúde da mulher, acesse:
www.fda.gov/womens
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