
Como o vírus é transmitido?
A transmissão se dá por contato direto com a pele ou 

mucosa infectada e a principal forma de infecção é pela 
via sexual. Isso é possível com uma única exposição. Como
muitas pessoas portadoras do HPV não apresentam 

nenhum sinal ou sintoma, elas não sabem que têm o vírus, mas 
podem transmiti-lo. Então, todo cuidado deve ser tomado para prevenir a 
transmissão do vírus!

Qual é a vacina que você vai tomar?
Você vai tomar a vacina quadrivalente, que protege contra os vírus 

HPV tipos 6 e 11, que causam verrugas genitais, e 16 e 18, que causam-
câncer do colo de útero.

Por que as jovens da sua idade foram escolhidas para 
serem vacinadas?

Porque é nessa idade que o seu organismo produz uma grande 
quantidade de anticorpos que vão proteger você quando estiver na idade 
adulta. Por isso, você deve se proteger o mais cedo possível!adulta. Por isso, você deve se proteger o mais cedo possível!

IMPORTANTE: A vacina HPV é muito segura. A ocorrência de desmaios durante a vacinação não está relacionada com a vacina, mas ao fato de a adolescente fazeralgum esforço físico logo após a vacinação. Então, você deve permanecer sentada por15 minutos, sem fazer movimentos drásticos e não praticar esportes, para evitar aocorrência dos desmaios. Seguindo esta orientação, sua vacinação vai ser tranquila.  Você não deve tomar a vacina contra o HPV se:• Tiver hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da vacina;• Estiver grávida; 
•   Desenvolver sintomas indicativos de hipersensibilidade grave após receber uma dose da vacina HPV.

Saiba mais leia o guia prático de perguntas e respostas. Acesse www.saude.gov.br    Dique saúde 136
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MELHORAR SUA VIDA, NOSSO COMPROMISSO.



O HPV (Papilomavírus Humano) é um vírus que
pode ficar no organismo durante anos, sem você

perceber. Pode evoluir para um câncer como o do 
colo de útero, uma doença grave. No Brasil, é quarta 
principal causa de morte por câncer entre mulheres. 

Agora você pode se prevenir do HPV. A partir de 
março, o Ministério da Saúde realizará a vacinação 
contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos. Procure 
saber se na sua escola vai ter um período de 
vacinação ou vá a um serviço de saúde. Para que a 
proteção seja completa, você precisa tomar as 3 doses 
recomendadas, conforme o quadro abaixo:

Se você tomar a primeira dose na sua escola, 
deve procurar o posto que será indicado 6 
meses depois para fazer a segunda dose. 
Mas lembre-se, é importante ir ao posto de 
vacinação indicado, pois é lá que estarão 
os seus registros de vacinação para o HPV.  

Agende este compromisso para a sua 
proteção contra o câncer do colo de útero. 
Faça a sua parte, esperamos você no mês de março.
Lembre-se: você só estará protegida se tomar as 
três doses da vacina no esquema recomendado.

E não se esqueça de levar a sua caderneta 
de vacinação! Ela é o comprovante de que você foi 
vacinada.

Dose Esquema vacinal Local de vacinação1ª dose A partir de março, início do esquema Nas escolas ou nos serviços de saúde2ª dose 6 meses após ter tomado a 1ª dose Nos postos de vacinação do SUS3ª dose 60 meses após ter tomado a 1ª dose (5 anos) Nos postos de vacinação do SUS

Anote na sua agenda para não esquecer!


