
HPV - Papilomavírus Humano  

1.Como eu peguei? 

O HPV (Papiloma Vírus Humano) é transmitido nas relações sexuais com 
pessoa com o vírus. Qualquer tipo de sexo ou contato (vaginal, anal ou oral) 
pode transmitir. 

2.Quando e de quem eu peguei? 

Geralmente não se sabe quando ou de quem você pegou. A maioria das 
pessoas que tem o vírus não tem verrugas. Podem transmitir sem saber. O 
tempo para aparecer verrugas é de dois a oito meses, mas pode demorar até 
alguns anos. 

3.Como é o diagnóstico?  

Pelo exame visual. Na dúvida, pode ser preciso uma biópsia (tirar um 
pedacinho para examinar). Podem existir verrugas dentro da vagina. É sempre 
necessário ver o colo do útero e fazer o preventivo do câncer. 

4.Como é o tratamento? 

Ainda não existe remédio para tomar. As verrugas são removidas pelo 
congelamento, calor, aplicação de medicamentos que queimam (ácidos) ou por 
cirurgia. A aplicação deve ser feita com supervisão médica, pois podem ocorrer 
queimaduras graves. Existem remédios para aplicar em casa, mas não são 
oferecidos pelo SUS e são caros. Alguns medicamentos não devem ser usados 
na gravidez. 

5.Tem cura? 

Sim a maioria das pessoas cura em até dois anos. Às vezes, são necessárias 
muitas aplicações. Mesmo com o tratamento, não há como garantir que a 
pessoa foi curada. O vírus pode permanecer anos sem se manifestar. 

6. Quais outras possíveis complicações? 

Existem muitos tipos (números) de HPV. Poucos tipos provocam o câncer (colo 
do útero, pênis, boca e garganta). Por isso, mulheres com HPV ou com 
companheiros com HPV devem fazer preventivo do câncer regularmente. O 
homem também deve ficar atento para qualquer alteração. 

7. Vai prejudicar a minha capacidade de ter filhos, minha 
gravidez ou o meu bebê? 

Não. Se a mulher tiver o vírus no parto pode passar para o bebê, mas isso é 
raro. 



8. O que eu falo para o meu parceiro ou minha parceira sobre 
isto? 

É importante falar claramente sobre o problema para eles ficarem atentos e 
procurarem atendimento. É uma doença muito, muito, comum e a culpa não 
ajuda em nada. 

9.Como eu evito pegar ou passar?  

O preservativo (camisinha) reduz a chance (ainda que não 100%) de pegar ou 
passar o HPV e deve sempre ser usado. Ele evita outras DST (doenças 
transmitidas pelo sexo), principalmente o HIV (vírus que causa a AIDS). 

Quanto mais a pessoa se expõe, maior é o risco de pegar.  Por isso é 
importante valorizar seu corpo e sua saúde, tendo relações que sejam 
importantes para você. Aquelas que realmente valham a pena.  

A vacina para o HPV previne os quatro principais vírus que provocam o câncer. 
Deve ser feita antes do início da atividade sexual. O SUS oferece sem custo 
para meninas (dos 9 aos 13 anos) e meninos (12 e 13 anos) ou, ainda, 
mulheres com HIV dos 9 aos 26 anos. Ajude a diminuir o câncer, levando as 
crianças para vacinar.   

 


