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Sobre a Fundação do Câncer
A Fundação Ary Frauzino para Pesquisa e Controle do 
Câncer (Fundação do Câncer) foi criada em 1991, com o 
objetivo de apoiar o desenvolvimento de atividades de 
controle do câncer. Trabalha na captação de recursos, 
na mobilização da sociedade, na prestação de serviços 
e na gestão de projetos nas áreas de assistência, 
pesquisa, prevenção, ensino, e desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico.

Ao longo dos anos, realizou ações e projetos de 
importância estratégica para a implementação da 
Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, 
que têm propiciado o desenvolvimento do Sistema 
Único de Saúde – SUS na área oncológica. A Fundação 
apoia o Instituto Nacional de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva – INCA, reconhecido como referência no 
controle do câncer. 

Nestes anos de atividade, a Fundação se tornou um 
exemplo de atuação no Terceiro Setor, apresentando 
uma trajetória de vitória na luta diária pela vida.
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O câncer do colo do útero
pode ser prevenido?

Sim, prevenido e até mesmo erradicado! A prevenção é 
facilitada pelo conhecimento da história natural, 

relacionada à infecção persistente por tipo oncogênico 
do Papilomavírus Humano (HPV) e a progressão da fase 

precursora intraepitelial para a fase invasiva em um 
período longo, permitindo a prevenção primária 

(vacinação contra HPV) e secundária (rastreamento). 
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A vacina HPV está disponível no SUS?
Sim, a vacina quadrivalente, que protege contra os tipos 
de HPV  6, 11, 16 e 18, foi incorporada no Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) em 2014.

Quem pode ser vacinado contra HPV?

Meninas/adolescentes de 9 a 14 anos;

Gestantes não devem ser vacinadas.

*Vivendo com HIV/Aids, submetidos a transplantes de órgãos 
sólidos/medula óssea e pacientes oncológicos.

Meninos/adolescentes de 11 a 14 anos;

Adolescentes/mulheres imunossuprimidas* 
de 15 a 45 anos;

Adolescentes/homens imunossuprimidos* 
de 15 a 26 anos.

Vacinação
contra o HPV
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Quantas doses são necessárias?

A vacina HPV é efetiva e segura?

Atenção!
Os profissionais de saúde são responsáveis por educar crianças, adolescentes, 
pais, responsáveis e devem ser capacitados e se sentir seguros para transmitir 
as informações corretas sobre a vacina HPV;

É imprescindível perguntar sobre o status de vacinação de crianças e 
adolescentes em consultas ocasionadas por outros motivos.

Meninas, meninos e adolescentes até 14 anos: 
2 doses, em 0 e 6 meses;

Imunossuprimidos:
3 doses, em 0, 2 e 6 meses

A vacina protege contra infecção pelo HPV, 
condilomatose anogenital, lesões precursoras e 
câncer do colo do útero, vagina, vulva, ânus, pênis, 
boca e orofaringe;

O perfil de segurança da vacina é adequado, já foram 
administradas mais de 400 milhões de doses 
mundialmente. Os eventos adversos mais comuns são 
leves, como dor, rubor e edema no local da injeção. 

A vacina não estimula a iniciação sexual precoce;

!
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2
Rastreamento do
câncer do colo do útero 

Qual o método utilizado no país?

Exame citopatológico (Papanicolaou) convencional ou 
em base líquida. A porta de entrada para o rastreamento 
é a Atenção Primária, por meio da Estratégia da Saúde da 
Família e das Unidades Básicas de Saúde.

Quem deve ser rastreado?

Mulheres entre 25 e 64 que iniciaram atividade sexual. 

Atenção!
Rastrear antes dos 25 anos pode ocasionar mais danos do que 
benefícios, pois:

a incidência de câncer do colo do útero é baixa; 
a prevalência de infecção pelo HPV e lesões de baixo grau é alta, porém 
na maioria dos casos regridem espontaneamente; 
as lesões precursoras mais frequentes são as neoplasias intraepiteliais 
cervicais grau 2 (NIC2), que apresentam comportamento biológico 
diferente em mulheres jovens e podem regredir espontaneamente; 
pode ocorrer aumento da morbidade obstétrica e neonatal após 
tratamento de lesões precursoras; 
o rastreamento é menos efetivo. 

!
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De quanto em quanto tempo o 
rastreamento deve ser realizado?

De 3 em 3 anos, após 2 exames anuais normais.

Atenção!
A redução da incidência do câncer do colo do útero é de 93,5% com 
intervalo anual entre os exames e de 91% com intervalo trienal.
Não é correto rastrear as mesmas mulheres anualmente, devemos 
priorizar mulheres que nunca realizaram exames ou o fizeram há mais 
de três anos.

!
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O avanço do controle do câncer do colo do útero no 
Brasil depende do aumento da cobertura da vacinação 
contra HPV; da redução das barreiras de acesso, 
principalmente para mulheres que nunca realizaram 
exames de rastreamento ou o fizeram há mais de três 
anos; e da redução do rastreamento excessivo fora da 
população-alvo e da periodicidade recomendadas.

Profissional de saúde,
faça a sua parte!
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