HPV

Exerceu por dois mandatos, o cargo de presidente do COSEMS/SP Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, que
agrega 645 Municípios. Esta entidade, em conjunto com representantes do
Estado, estabelece as políticas de Saúde no Estado de São Paulo, de março de
1997 a dezembro de 2000.
Foi SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Diadema - SP, de janeiro de 1997 a junho de
2000.
Exerceu o cargo de presidente do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde,
que congrega 5.507 Municípios. Esta entidade, em conjunto com representantes dos Estados e do Ministério
da Saúde, estabelece as políticas de saúde no país, de outubro de 1999 a dezembro de 2000.
Participou da mobilização pela aprovação da Emenda 29 que vinculou as verbas do SUS.
Coordenou a SECRETARIA EXECUTIVA DA REDE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS
AMÉRICAS, eleito no III CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, realizado em QuebecCanadá, de março de 2000 a dezembro de 2000.
Hoje, ainda atende gratuitamente no Ambulatório Médico do Centro Social Bom Jesus do Cangaíba,
trabalho iniciado em 1976 e tem consultório médico em Santo Amaro.
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Você sabia que a cada dia no
Brasil 10 mulheres perdem a luta
contra o câncer de colo de útero, uma
das doenças causadas pelo HPV?
De acordo com dados do Instituto
Nacional do Câncer (INCA), são
registrados cerca de 500 mil
novos casos desse tipo de
câncer por ano.

Material Educativo: Por favor, após ler essa cartilha, não jogue fora, passe adiante.

Gilberto Natalini é médico cirurgião geral formado pela Escola Paulista
de Medicina e Vereador da cidade de São Paulo. Atualmente é Presidente da
Comissão de Meio Ambiente e Vice Presidente da Comissão de Saúde da
Câmara Municipal de São Paulo.

O que é HPV?

Qual é a solução?
O HPV (papilomavírus humano) é um vírus comum que
afeta tanto homens quanto mulheres. É considerado a principal
doença sexualmente transmissível (DST) e a sua transmissão
ocorre principalmente na relação sexual, no contato pele a pele.

HPV
Existem centenas de tipos do vírus HPV:

A maneira mais eficiente de se proteger contra o HPV é
tomando a vacina. Ela tem 95% de sucesso no combate aos
principais causadores de câncer e verrugas genitais. Ela é indicada
para crianças e jovens, entre 9 e 26 anos, do sexo feminino e
masculino. O ideal é que a vacina seja aplicada antes da iniciação
sexual, quando ainda não houve contato com o vírus. A vacina
ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde- SUS. Há
uma luta Nacional, e nós participamos dela, para que o SUS
forneça a vacina contra o HPV. Entretanto, é importante que todas
as pessoas na faixa etária indicada passem por essa imunização.

- 40 deles têm preferência pela área genital.
- 15 tipos vão desenvolver algum tipo de câncer, seja de colo de útero, vagina, vulva,
pênis ou ânus.
- 2 tipos (16 e 18) são responsáveis por 75% dos casos de câncer do colo do útero.
- 2 tipos (6 e 11) são responsáveis por 90% dos casos de verrugas genitais.

Como fugir do HPV?
O HPV é um vilão silencioso que, na maioria das vezes, chega sem avisar.
Ele pode permanecer no organismo sem qualquer sintoma durante meses e até
anos. Na relação sexual é importante quebrar o tabu, o risco do contágio é
grande, portanto converse, conheça as condições de saúde do seu parceiro. O
uso do preservativo é imprescindível, mas no caso do HPV não garante 100% de
eficácia, pois o vírus pode estar alojado em partes da área genital que estão fora
do alcance do preservativo.

Tipos de vacina

