
Co�ent prévenir

et
les verrues génitales

9 différents cancers

Veja como evitar 
papilomavírus humanos (HPV):  

Importantes próximos paos 
para previnir verrugas genitais e cânceres 
relacionados ao HPV

O HPV causa 9 tipos diferentes de cânceres e 
verrugas genitais. A vacinação contra o HPV é 
a melhor forma de se proteger do vírus. 

Os benefícios são para todas as idades. A 
vacina protege as pessoas de serem afetadas 
por tipos diferentes de vírus com os quais 
elas ainda não tiveram contato. Se uma 
pessoa curou uma infecção relacionada 
ao HPV (verrugas genitais ou pré-câncer 
relacionado ao HPV), a vacina ajudará contra 
a reinfecção. Além disso, se você tem um 
colo de útero, fazendo exames de rotina, 
sendo uma pessoa vacinada ou não, pode 
ajudar a detectar o câncer 
cervical em seus 
estágios iniciais. 

Eu vou olhar para obter a vacina de HPV, 
não importa a minha idade, o gênero ou 
o status de relacionamento. 

Se eu tiver um colo do útero, preciso 
fazer exames. 

Eu vou falar com meus entes queridos 
sobre como obter a vacina contra o HPV 
e fazer exames.

Para mais informações:

www.hpvglobalaction.org

Como prevenir
9 cânceres e verrugas  

genitais diferentes



Você é humano? Ve�ugas genitais :
Sim? Então você precisa saber sobre 
o Papilomavírus Humano (HPV)!

Mais de 75% dos canadenses terão uma 
forma ou outra deste vírus na sua vida. 

As pessoas entram em contato com este 
vírus, por meio de qualquer contato sexual 
da pele à pele abaixo da cintura com os 
dedos, bocas ou outras partes do corpo, 
mesmo sem penetração.  

Os preservativos dão boa proteção contra 
infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), 
gravidezes indesejadas e HPV em geral, 
MAS não protegem totalmente as pessoas 
deste vírus, porque ainda há contato direto 
da pele a pele. 

Este vírus pode ficar dormindo no 
corpo de uma pessoa por até 40 anos 

e depois emergir como um câncer. 
Isso significa que o que você está 

fazendo agora pode afetar anos ou 
décadas depois. 

Você sabia? 

Tonsils e 
cordas vocais

Língua

Garganta

Ânus

Colo do útero 

Vulva

Vagina

Pênis

o que são?

• Pedaços pequenos e levantados que 
podem crescer em aglomerados 
ou sozinhos. Geralmente indolor, 
mas pode causar coceira, ou leve 
sangramento

• Pode ser encontrado em qualquer 
lugar da cintura até os joelhos, frente 
e costas do corpo de uma pessoa e 
na boca 

• Mesmo se você tiver o vírus, pode 
levar muitos meses ou anos antes 
que as verrugas apareçam 

• Você ainda pode ter o HPV sem ter 
os sinais físicos de verrugas genitais 

Alguns cânceres causados
 pelo HPV


