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A campanha Março Lilás nasce com o objetivo 
de conscientizar a população sobre a atenção 

e combate ao câncer de colo uterino.  

Estar consciente é o primeiro passo 
para a manutenção da sua saúde. 
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O câncer do colo do útero, também chamado 
de câncer cervical, é causado pela infecção 
persistente por alguns tipos do Papilomavírus 
Humano - HPV (chamados de tipos 
oncogênicos). 
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A infecção genital por esse vírus é muito 
frequente e não causa doença na maioria das 
vezes. Entretanto, em alguns casos, ocorrem 
alterações celulares que podem evoluir para o 
câncer. 
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Essas alterações são descobertas facilmente no 
exame preventivo (conhecido também como 
Papanicolaou ou Papanicolau), e são curáveis 
na quase totalidade dos casos. 
 
Por isso, é importante a realização periódica 
desse exame. 
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O QUE AUMENTA O RISCO? 

• Início precoce da atividade sexual e múltiplos 

parceiros. 

• Tabagismo (a doença está diretamente 

relacionada à quantidade de cigarros fumados). 

• Uso prolongado de pílulas anticoncepcionais. 
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COMO PREVENIR? 

A prevenção primária do câncer do colo do 
útero está relacionada à diminuição do risco 
de contágio pelo Papilomavírus Humano 
(HPV). 
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A transmissão da infecção ocorre por via sexual, 
presumidamente por meio de abrasões 
microscópicas na mucosa ou na pele da região 
anogenital. 
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Consequentemente, o uso de preservativos 
(camisinha masculina ou feminina) durante a 
relação sexual com penetração protege 
parcialmente do contágio pelo HPV, que também 
pode ocorrer pelo contato com a pele da vulva, 
região perineal, perianal e bolsa escrotal. 
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VACINA CONTRA O HPV 
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QUEM DEVE TOMAR? 

1. Pelo SUS: 
 

A vacina está disponível gratuitamente nos postos de 
saúde, em 2 a 3 doses, para: 
• Meninos e meninas dos 9 aos 14 anos; 
• Homens e mulheres de 9 a 26 anos vivendo com HIV ou 

AIDS, pacientes que receberam transplante de órgãos, 
de medula óssea e pessoas em tratamento contra o 
câncer. 
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A vacina pode ser tomada, também, por meninos e meninas 
que já não são virgens, tendo, no entanto a eficácia 
diminuída, uma vez que esses jovens já podem ter entrado 
em contato com o vírus. 
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2. No particular: 
 

A vacina pode ser tomada por pessoas com idades 
superiores, entretanto, são apenas disponibilizadas em 
clínicas de vacinação particulares. 
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Ela está indicada para: 
 
• Meninas e mulheres entre 9 e 45 anos de idade, se for a 

vacina quadrivalente, ou qualquer idade acima dos 9 anos, 
se for a vacina bivalente (Cervarix); 

 

• Meninos e homens entre 9 e 26 anos de idade, com a 
vacina quadrivalente (Gardasil); 

 

• Meninos e meninas entre 9 e os 26 anos de idade, com a 
vacina nonavalente (Gardasil 9). 
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A vacina pode ser tomada mesmo por pessoas 
que fazem tratamento ou já tiveram infecção pelo 
HPV, pois ela pode proteger contra outros tipos de 
vírus HPV, e prevenir a formação de novas 
verrugas genitais e risco de câncer. 
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