
Você conhece a vacina do HPV ?
Defende do papiloma vírus humano, que é contraído principalmente por meio de relações sexuais desprotegidas, 
aparecendo em forma de verrugas tanto em homens como em mulheres e que pode causar câncer de colo de 

útero, de pênis e ânus

A melhor prevenção é a VACINA!!!!

Quem tem direito pelo SUS?
 

Pessoas entre 9 e 26 anos:
Transplantados de órgão sólidos e medula óssea; 

Pacientes oncológicos;
Pessoas que convivem com HIV

e...
Meninas: de 9 a 14 anos e Meninos: 11 a 14 anos

Venha nos fazer uma visita, e se prevenir contra o 
HPV…..Estamos esperando por você!!!!

CRIE (1º andar do HC UNESP Botucatu – antiga endoscopia)
Horário de funcionamento: segunda a sexta das 8:30 h às 12h ou 14h às 16:30h           

 tel: (14) 38116080 ou  (14) 38116562
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