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PROTEJA-SE! O REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA VELHA ESTÁ DE OLHOS ABERTOS E VOCÊ? 

                     

Consulte um médico para receber orientação.

 
Observação: As informações exibidas descrevem o que geralmente acontece com uma condição 
clínica, mas não se aplicam a todas as pessoas. Essas informações não são uma consulta médica. 
Portanto, entre em contato com um profissional da área de saúde  se você apresentar um problema 
médico. Se você acredita ter uma emergência médica, ligue para seu médico ou para um número de 
emergência imediatamente.
 
Fontes: Hospital Israelita A. Einstein e outros. 

 Vírus do Papiloma Humano 

 O papilomavírus humano (HPV) é a infecção 
sexualmente transmissível (DST) mais comum.

Muitas pessoas com HPV não desenvolvem nenhum 
sintoma, mas ainda podem infectar outros indivíduos 
pelo contato sexual. Os sintomas podem incluir 
verrugas nos órgãos genitais ou na pele circundante.

Não há cura para o vírus, e as verrugas podem 
desaparecer por conta própria. O tratamento visa 
eliminar as verrugas. Uma vacina que previne os 
variados tipos de HPV com maior probabilidade de 
causar verrugas genitais e câncer cervical é 
recomendada para meninos e meninas. 

 Doença Muito comum
Mais de 2 milhões de casos por ano (Brasil)

 Propaga-se por contato sexual.

Frequentemente requer exames 
laboratoriais ou de imagem.

 Alguns tipos podem ser evitadas por 
vacina.
 O tratamento pode ajudar, mas essa  
doença não tem cura. 
 Crônico: pode durar anos ou a vida   
 inteira.
 Requer um diagnóstico médico.

Propagação: De mãe para bebê durante a gravidez, parto ou amamentação. Por sexo vaginal, anal ou oral sem 
proteção.

Sintomas: Requer um diagnóstico médico, muitas pessoas com HPV não desenvolvem nenhum sintoma, mas ainda 
podem infectar outros indivíduos pelo contato sexual. Os sintomas podem incluir verrugas nos órgãos genitais ou na 
pele circundante.
Sintomas comuns: coceira, câncer cervical, verruga ou verruga genital

Tratamentos: O tratamento depende do estágio da doença, não há cura para o vírus, e as verrugas podem 
desaparecer por conta própria. O tratamento visa eliminar as verrugas. Uma vacina que previne os variados tipos de 
HPV com maior probabilidade de causar verrugas genitais e câncer cervical é recomendada para meninos e 
meninas.

* Preventivo: Vacina contra o HPV: Uma vacina que previne o HPV, um vírus que pode causar verrugas genitais 
e câncer do colo do útero.

Procedimento médico: 

* Cauterização: Queima ou congelamento de uma parte do corpo para remover o tecido ou interromper o 
sangramento como, por exemplo, para selar uma ferida e evitar a perda de sangue.

* Procedimento de excisão eletrocirúrgica com alça: Uso de um fio metálico aquecido por corrente elétrica 
para remover as células e tecido anormais do colo do útero e da vagina.

* Congelamento: Uso de frio extremo durante cirurgia ou tratamento médico.

Medicamentos:  Medicamentos tópicos antitumorais: Mata as células cancerosas na pele.

Cirurgia:  Criocirurgia: Cirurgia que usa frio extremo para destruir o tecido doente.

Eletrocirurgia: Uso de corrente elétrica para cortar tecido e controlar sangramento durante cirurgias.
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