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Papilomavírus Humano HPV
PREVINA-SE! FAÇA O RASTREIO BIOMOLECULAR

O Papilomavírus Humano, conhecido como HPV, é um vírus que afeta
homens e mulheres. Atualmente, são conhecidos mais de 120 tipos de
HPV, classificados como alto, intermediário e baixo risco.

O HPV é um vírus que infecta as células da pele e da mucosa, causando
diferentes tipos de lesões, como a verruga comum e a verruga genital,
também denominada condilomatose.

Certos tipos de HPV causam verrugas comuns nas mãos e nos pés.
A maioria dos tipos de HPV são inofensivos, não
causam quaisquer sintomas e
desaparecem espontaneamente.

Os classificados como alto risco, dentre os mais conhecidos, HPV
16 e 18, são capazes de suscitar lesões que, se não tratadas e
diagnosticadas previamente, tem o potencial de progredir para o
câncer, sendo os mais comuns: Neoplasia Intra-epitelial Cervical (NIC),
Carcinoma Cervical (99% dos casos há o DNA viral) e Carcinoma de
Pênis (CaPe).

Cerca de 40 tipos de HPV
são conhecidos como
HPV genital que
afetam a área genital.
Estudos mostram que
até 80% dos homens e
das mulheres serão
infectadas com pelo
menos um tipo de HPV
genital em algum momento.

A capacidade da evolução para um quadro oncogênico deve-se ao fato
dos HPVs de alto risco atuarem diretamente em genes reguladores do
ciclo celular através das oncoproteínas E6 e E7.
O Centro de Genomas® atualmente utiliza três técnicas
consagradas para a identificação do HPV: PCR em tempo real e RFLP
para a tipagem do vírus (detecção de 62 tipos), o HPV40™ Qualitativo + Tipagem (detecção de 40 tipos) e o Real Time PCR que
genotipa os vírus oncogênicos (16 e 18)

O HPV é facilmente disseminado
através do contato direto com a pele infectada. Uma pessoa que tenha
qualquer tipo de atividade sexual envolvendo contato genital pode se
infectar facilmente com o HPV genital.
Muitas pessoas que possuem o vírus podem não mostrar quaisquer
sintomas ou sinais e transmitir o vírus sem
intenção. Deve-se sempre usar
preservativos, pois uma mesma
pessoa pode estar infectada
por mais de um tipo de HPV.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO / GRUPO
A infecção pelo HPV
genital constitui a doença
sexualmente transmissível
(DST) mais frequente nos
diferentes grupos etários e na
Mapa genômico do HPV
maior parte das unidades de saúde
(Muñoz et al., 2012)
pública. Ocorre principalmente entre
os jovens de 20 a 24 anos de idade do gênero
masculino e feminino, sendo a diversidade de parceiros sexuais o
principal fator de risco para aquisição desta infecção.

ALTO: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68,
70, 73 e 82.
BAIXO: 06, 11, 42, 43, 44, 54, 55, 57, 61, 72, e 81.
INTERMEDIÁRIO: MM7, MM8, 26, 30, 34, 62, 64, 67, 69, 71 e
74.
Para saber mais, Acesse o nosso site:
http://www.centrodegenomas.com.br
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