HPV AUMENTA A INCIDÊNCIA DE CASOS DE CÂNCER
A vacinação é essencial para a prevenção
Anualmente são registrados cerca de 12,7 milhões de novos casos de câncer no mundo.
Dentre eles, 610 mil são causados por alguns dos tipos de HPV. No Brasil, o Instituto Nacional
do Câncer (Inca) estima o surgimento de quase 15 mil novos casos de câncer de colo do útero
a cada ano. Os números são alarmantes, mas todas essas doenças podem ser evitadas através
da vacinação e da realização de exames preventivos periódicos.
O HPV (Papiloma vírus humano), é um vírus causador de verrugas genitais (ou codilomas) e
que está relacionado a inúmeros casos de cânceres. Ele é encontrado na região da vagina,
ânus, pênis, bolsa escrotal e mãos. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados
Unidos (CDC, na sigla em inglês) afirma que 10% de todos os casos de câncer em mulheres em
todo o mundo estão associados ao vírus, já nos homens a correspondência é de cerca de 5% de
todos os casos.
O vírus é transmitido pelo contato da pele ou mucosa com a área infectada, o que é mais
frequente durante a prática do sexo, mesmo sem penetração ou com o uso de preservativos.
Como os sintomas na maioria das vezes podem nunca aparecer ou só surgir meses ou anos
após a infecção, e difícil diagnosticar quando aconteceu a transmissão. E apenas um
percentual pequeno de pessoas vai adoecer.
“Como a infecção é muito frequente, esse pequeno percentual representa muita gente. As
consequências podem ser o surgimento das verrugas genitais ou o câncer, dependendo do tipo
de HPV envolvido. Os mais associados às verrugas genitais são os tipos 6 e 11 (presentes em
90% dos casos). Já os que mais causam câncer de colo do útero são o 16 e o 18, responsáveis
por cerca de 70% das ocorrências”, ressalta a diretora técnica do laboratório Lustosa, a médica
patologista Luisane Vireira.
Segundo estudo divulgado em 2012 pela respeitada publicação Lancet Oncology, do Reino
Unido, o vírus está relacionado com 99% dos cânceres de colo do útero; com 90% dos de ânus;
70% dos de boca; e 40% dos cânceres de pênis. No Brasil os números também são alarmantes.
Segundo o Inca, através de pesquisas realizadas em 2014, estima-se em quase 15 mil o número
de novos casos de câncer de colo do útero a cada ano, e em mais de 9 mil o de câncer de boca,
a maior parte em homens — cerca de 70%. Quanto ao câncer de ânus, em 2009 o instituto
somou 539 novos casos em homens e 1.078 em mulheres.
A vacinação é uma das formas de se prevenir contar essas doenças. “A vacinação é
recomendada para homens e mulheres a partir dos 9 anos de idade, fase em que a resposta às
vacinas é muito mais alta e quando ainda não houve contato com o vírus. Mas as pessoas mais
adultas e/ou que já foram infectadas também se beneficiam, uma vez que as vacinas contêm

mais de um tipo de HPV em sua formulação”, esclarece Vireira. A realização periódica de
exames preventivos e a vacinação estão entre as formas de prevenção ao vírus.

------INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA
EH!UP Comunicação Inovadora | 31 2551-3480
Eulene Hemétrio | 98827-9002 | eulene.hemetrio@ehup.com.br

