
Protegendo Nossas 
Crianças de Cânceres 
Causados por HPV
Vacinar contra HPV é 
prevenir o câncer.
Podemos ajudar a reduzir o 
risco de câncer em nossas 
crianças ajudando-as a fazer 
escolhas saudáveis durante 
toda a vida.

Saiba mais em cancer.org/hpv e fale com o médico de seu filho(a) sobre a vacina contra HPV. 
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Também podemos ajudar a prevenir a maioria dos cânceres 
causados por HPV vacinando crianças dos 9 aos 12 anos com 
a vacina contra HPV.

Dieta saudável Protetor solarAtividades físicas Não fumar

A vacinação contra HPV oferece uma proteção segura, eficaz e duradoura.

A vacinação contra HPV 
pode prevenir mais de 90% 
dos cânceres causados por 
HPV quando aplicada nas 
idades recomendadas.

Cientistas e organizações desaúde 
ao redor do mundo monitoram 
de perto a segurança da vacina 
contra HPV e constataram que 
é segura e eficaz.

A vacina contra o 
HPV é para ambos: 
meninos e meninas.
A vacinação contra HPV 
ajuda a prevenir

tipos de 
cânceres6 

Não espere para vacinar.
A Sociedade Americana Contra o Câncer recomenda que 
meninos e meninas sejam vacinados contra o HPV entre os 
9 e 12 anos. Adolescentes que começam a série com atraso 
podem precisar de 3 doses.

A idade importa. Quando vacina seu filho(a) na época prevista, 
dá a ele(a) a melhor proteção contra cânceres causados por 
HPV. Na verdade, quanto mais se espera para vacinar, menor é a 
prevenção contra o câncer causado por HPV. 

Com atraso -
Dose extra

15-26 anos
3 doses 

1ª dose na 1ª visita 
2ª dose 1-2 meses depois

3ª dose 6 meses
após 1ª dose

Com atraso 
13-14 anos

2 doses 
Intervalo de
6-12 meses

Época prevista
9-12 anos

2 doses 
Intervalo de
6-12 meses
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