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História natural
Informações obtidas de estudos transversais
em mulheres sobre prevalência do HPV por faixas
etárias permitem inferir que o contágio pelo HPV
ocorre no início da vida sexual, na adolescência
ou próximo dos 20 anos. Na maioria das vezes
essa infecção é transitória e não haverá evidências
clínicas de doença, que poderá ser suprimida
ou até curada. Algumas mulheres apresentarão
lesões de menor importância que poderão regredir espontaneamente. Uma minoria de mulheres
desenvolverá infecção persistente pelo HPV, talvez
como resultado de incompetência imunológica.
Algumas dessas infecções persistentes contêm
tipos virais mais frequentemente associados aos
precursores do câncer cervical e podem progredir
para estas lesões. Na maioria dos casos o diagnóstico de HPV é feita entre 25 e 29 anos, enquanto
o diagnóstico de câncer cervical é mais frequente
entre 35 e 39 anos.
Formas de transmissão
Considera-se que o HPV seja de transmissão preferencialmente sexual. São inúmeras as

evidências dessa forma de transmissão. Todavia,
os pesquisadores em geral não chegaram à conclusão de qual seria a chance de contágio a partir
do contato com um(a) parceiro(a) contaminado(a).
Alguns autores citam um período de incubação de algumas semanas, mas isso está
documentado somente para a forma clínica da
infecção, ou seja, o condiloma. Não é conhecido o intervalo mínimo entre a contaminação e a
detecção de DNA viral ou o estabelecimento de
lesão subclínica. Como ainda se especula sobre o
período de incubação e é possível o vírus permanecer em estado latente por longos períodos sem
nenhuma manifestação, é virtualmente impossível,
na rotina clínica, estabelecer a época provável de
contaminação e identificar qual foi o(a) parceiro(a)
contaminante. Essa resposta poderá ser buscada
com outros dados, como, por exemplo, a existência de um parceiro único ou um contato sexual
suspeito. Outros autores sugerem, ainda, que nem
todo contato com o HPV é capaz de estabelecer
infecção. Argumentam que como a infecção se
inicia pela camada basal do epitélio, esta tenderia
a ocorrer em locais onde a mesma está exposta,
como na junção escamocolunar (JEC) ou após microtraumas, como os que possivelmente ocorrem
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durante o coito. As lesões em locais extragenitais,
como cavidade oral e mamilos, são raras. Essa
teoria explicaria, ainda, por que as outras possíveis formas de contaminação não relacionadas
ao coito na maioria das vezes não resultam em
lesões. Diversos autores já demonstraram a presença do HPV em líquido amniótico e na pele e
orofaringe de recém-nascidos, em proporções de
até 73%. Outros autores demonstraram a presença de partículas do HPV em secreções vaginais,
superfícies contaminadas, instrumental cirúrgico
e fumaça oriunda de procedimentos eletrocirúrgicos ou a laser. A questão que permanece sem
resposta é se essas partículas virais seriam ou
não contaminantes.
Clínica e epidemiologia
Forma clínica
O condiloma acuminado manifesta-se como
lesão verrucosa, com superfície granulosa, frequentemente múltipla, da cor da pele, eritematosa
ou hiperpigmentada, as lesões maiores apresentam aspecto de “couve-flor” e as menores aspecto
de pápula, placa ou ainda filiformes. No homem,
as localizações preferenciais são na glande, frênulo, corona e prepúcio, áreas mais suscetíveis
a microtraumas durante o ato sexual. Podem
ser observadas ainda lesões no meato uretral e
na região perianal. Nos casos de lesão uretral ,
pode haver prurido, queimação, sangramento e
obstrução.
Forma subclínica
As lesões subclínicas são muito mais frequentes que as clinicamente evidentes e melhor visualizadas na peniscopia, após aplicação de solução
de ácido acético a 5% nas áreas suspeitas. São
representadas por lesões levemente elevadas,
com borda irregular, acetobrancas, com superfície
áspera, puntiformes ou em padrão de mosaico,
denominadas de condiloma plano. Nessa forma da
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infecção, em vez de o HPV produzir um condiloma
clássico evidente, a doença se caracteriza por
áreas difusas de hiperplasia epitelial não-papilífera.
Apesar das diferenças macroscópicas entre o
condiloma e essa forma da infecção, ambos
são caracterizados por proliferação da camada
germinativa basal, desnaturação do epitélio e
alterações citológicas típicas. A maior diferença
histológica é que o condiloma é francamente
papilar, enquanto a forma subclínica é plana ou
micropapilar. No homem, essa forma da infecção
pode se apresentar como epitélio acetobranco,
máculas acetobrancas e pápulas acetobrancas
vistas à peniscopia.
A suspeita de infecção por HPV dá-se pela visualização da lesão verrucosa, ou após a coloração
com ácido acético a 5% e observação de lesões
acetobrancas com magnificação visual. O ácido
acético coagula e precipita as proteínas intracelulares, revela lesões brancas ou acentua lesões com
relevos. Pode-se, com essa padronização, localizar
áreas suspeitas e coletar de material para análise.
Troffatter observou que a maioria das lesões são
subclínicas, e mesmo em mãos experientes, esse
método tem baixa especificidade.
Forma latente
A infecção latente representa o período de
incubação do vírus, que pode se estender indefinidamente, até a regressão da lesão. Morfologicamente, os ceratinócitos infectados são normais,
apresentando DNA viral no núcleo das células
basais infectadas. Nessa forma da infecção, o
DNA do HPV é diagnosticado no trato genital
feminino por técnicas moleculares, não existindo
evidências clínicas, citológicas, colposcópicas
ou histológicas dessa infecção. Acredita-se que,
nessa forma da infecção, o DNA viral encontra-se
na forma epissomal, aparentemente não funcional
e replica-se apenas uma vez a cada ciclo celular.
Como o vírus não é funcionante nessa forma
de infecção, não existem alterações citológicas
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decorrentes de sua presença. Provavelmente,
fatores imunológicos são determinantes dessa
condição. Seu significado biológico é desconhecido e não se sabe quanto tempo o vírus pode
permanecer nesse estado nem quantos casos
progridem dessa forma de infecção para as demais. Segundo Ferenczy, a presença do HPV em
tecidos normais seria responsável pela recorrência
de lesões apesar dos tratamentos.
Métodos de diagnóstico
Várias alterações determinam as características do diagnóstico citológico da infecção por HPV.
A coilocitose consiste no aspecto esburacado de
uma célula devido à presença de grandes vacúolos perinucleares, a disceratose é a queratinização
imperfeita de células epidérmicas isoladas e discariose é anomalia nuclear, como hipercromatismo
com irregularidade da forma e aumento do número
de núcleos por célula, sem aumento apreciável do
citoplasma ou do contorno celular. Alguns autores
referiram-se aos coilócitos como sinal patognomônico de infecção pelo HPV, entretanto Jacyntho
e cols. em 1994 definiram outros critérios para o
diagnóstico de HPV, como células superficiais e
intermediárias alargadas, bordas citoplasmáticas
irregulares, zona perinuclear de citoplasma claro,
disqueratose e discariose, núcleos gigantes com
bi ou multinucleação, alterações de núcleo e
citoplasma.
Vários estudos brasileiros observaram resultados semelhantes na avaliação de parceiros de
mulheres com lesões por HPV. Nicolau realizou
1.279 biópsias em 433 homens e encontrou
23,53% de atipias coilocitóticas e 0,94% de neoplasia intraepitelial peniana. Guidi avaliou 562
homens e encontrou 33,2% de atipias coilocitóticas e 0,7% de neoplasia intraepitelial peniana
na avaliação histopatológica. Esses autores
ressaltaram que a peniscopia resultou em muitas
imagens inespecíficas, e tal método não conse-

guiu confirmar com certeza quem não estava
infectado. Dôres, em 1989, conclui que a colposcopia, a citologia e a histologia falharam em
aproximadamente 13%, 24% e 20% dos casos,
respectivamente. Esse mesmo autor em 1995
apresentou estudo com 526 mulheres no qual
das 275 citologias positivas para HPV, apenas
95 tinham DNA do vírus confirmado pela captura
híbrida, e das 286 amostras positivas para HPV
na histologia, a captura híbrida confirmou DNA
do vírus em apenas 68 casos. Concluiu que com
esses métodos se obtém um superdiagnóstico
de 47%, demonstrando que o diagnóstico da
infecção pelo HPV deve ser confirmado por método preciso. Por outro lado, Gil relatou em sua
tese que a presença de coilocitose nas células
adjacentes aos tumores penianos tem uma forte
associação com a detecção do DNA do HPV.
A microscopia eletrônica demonstra a presença
de partículas viróticas de aspecto esférico medindo
cerca de 55 nm de diâmetro, com arranjo cristalino
ou dispersas pelo núcleo, ou ainda no citoplasma
quando há ruptura da membrana nuclear. É o único método que diagnostica o vírus diretamente;
entretanto, o alto custo inviabiliza sua utilização.
O emprego de métodos de biologia molecular para identificar os agentes infecciosos utiliza
técnicas de detecção do DNA e RNA, além de
quantificar bactérias, fungos e vírus com elevada
sensibilidade e especificidade. Na análise do
DNA ou RNA, os métodos podem ser divididos
em dois grandes grupos: os de amplificação do
material nucleico - em sua maioria métodos de
reação de polimerase em cadeia e suas variantes - e os que utilizam amplificação de sinal nos
quais se enquadram os de hibridização, como a
captura híbrida. Essa distinção é relevante por
que os métodos de amplificação de material
possuem sensibilidade mais elevada, embora
estejam sujeitos a possíveis contaminações de
amostras a serem testadas com material amplificado de outras amostras.
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A reação de polimerase em cadeia (PCR), desenvolvida em 1983 por Mullins, apresenta grande
sensibilidade, permitindo a amplificação a partir
de amostras muito escassas de DNA ou RNA, e
essa característica torna o método suscetível à
contaminação por material nucleico exógeno ou
amplificado de outra amostra.
Os testes de hibridização molecular baseiam-se no fenômeno de que, sob condições
adequadas, uma fita simples de ácido nucleico
tem complementaridade específica. Moléculas
de ácido nucleico conhecidas e marcadas
radioativamente com P32, S35 e H3 (denominadas sondas quentes), ou marcadas não
radioativamente com biotina (denominadas
sondas frias), permitem detectar especificamente sua complementar desconhecida chamados
de alvos e construir moléculas completas que
são os híbridos. Lorincz, em 1987, analisou
os métodos de hibridização e fez as seguintes
considerações a respeito de cada um: Southern blot - técnica demorada, porém sensível
e específica para a detecção do DNA viral, que
utiliza fragmento de biópsia ou esfoliado celular;
Southern blot inversa - é menos sensível que
a técnica anterior; Northern blot - é técnica
análoga à Southern blot, porém é utilizada na
detecção de RNA viral; Dot blot - técnica
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utilizada tanto na detecção de DNA como de
RNA viral, podendo ser utilizados fragmentos
de biópsia ou esfoliado celular, pode apresentar
resultados falsos-positivos, não distinguindo
subtipos virais; hibridização in situ sobre filtro
- é técnica muito diferente da anterior que
utiliza fragmentos de tecidos parafinados ou
esfregaços celulares fixados em lâmina.
A captura híbrida é um teste sensível, capaz
de detectar diversos agentes etiológicos de
doenças infecciosas, como o HPV, o vírus da
hepatite B, o citomegalovírus (CMV), o vírus do
herpes simplex, a Clamydia trachomatis, o HIV, o
Treponema pallidum e a Neisseria gonorhoeae.Em
relação ao HPV, a captura híbrida detecta os 18
tipos mais comuns de vírus do papiloma humano
que infectam o trato anogenital, determinando
com exatidão a presença ou não de DNA de vírus
dos grupos de baixo risco, que são: 6, 11, 42, 43
e 44 ou de médio-alto risco, que são: 16, 18, 31,
33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59 e 68.
Papel do parceiro masculino
A influência do comportamento sexual masculino no risco de mulheres desenvolverem a doença
tem sido pouco estudada. A importância do fator
masculino foi sugerida em 1955 por Stocks, que,
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analisando a mortalidade por câncer cervical em
48 localidades da Inglaterra e País de Gales,
encontrou maior incidência de mortalidade nas
localidades portuárias. Levantou a hipótese de
que as condições sociais características desse
tipo de localidade e/ou a atividade mercantil masculina poderiam aumentar o risco da doença na
população feminina. A alta mortalidade por câncer de colo uterino em esposas de homens cuja
ocupação envolvia viagens distantes, com longa
ausência da casa, também sugeria a importância
do papel masculino, dada a conhecida associação
dessas ocupações com doenças sexualmente
transmissíveis.
Dois estudos caso-controle recentes sobre
câncer cervical examinaram a infecção por
HPV, com o uso da PCR, em células esfoliadas obtidas de pênis e uretra dos maridos das
pacientes. Enquanto a investigação conduzida
na Espanha mostrou risco elevado de neoplasia cervical relacionado à detecção do DNA
do HPV nos maridos, nenhum risco associado
foi encontrado na Colômbia. Outro resultado
interessante nesses estudos foi o fato de que
apenas na Espanha a doença na mulher esteve
associada com o comportamento sexual do
marido, isto é, grande número de parceiras sexuais e história de contato com prostitutas. Os
resultados contraditórios encontrados nesses
estudos indicam a importância de se investigar
o papel do fator masculino em países com alta
incidência de câncer cervical.
O papel do parceiro, até há alguns anos, era
muito valorizado em relação as frequentes recidivas ou persistência de infecções e vem diminuindo de importância. Ferenczy descreveu que
o tratamento das lesões subclínicas no parceiro
masculino não reduziu as taxas de recorrência
de condilomas anais e vulvares, assim como
das lesões intraepiteliais cervicais. Algumas
observações sugerem que a recorrência após
tratamentos efetivos, em uma relação mono-

gâmica, é causada, mais provavelmente, por
ativação da infecção latente de que a paciente
é portadora, do que por possível reinfecção
pelo parceiro.
Esses conhecimentos limitaram as indicações da peniscopia, cujo objetivo era identificar
e tratar lesões subclínicas e, com isso, prevenir
reinfecção.
Reid e cols. endossam a ideia de que os parceiros poderiam se beneficiar mais com a triagem
para lesões relacionadas ao HPV que à própria
paciente, identificando e tratando as lesões relevantes no homem.
Tratamento
Embora nenhum tratamento para verrugas
genitais tenha seu sucesso garantido em 100%,
o uso de uma associação de modalidades de
tratamento atualmente disponíveis resultará em
“cura” clínica ou em remissão de longo prazo na
maioria dos pacientes. Fazer o paciente participar
das decisões de tratamento com base nas melhores informações médicas disponíveis permitirá
ao paciente dividir a responsabilidade e ajudar a
gerenciar suas expectativas. Nos pacientes que
não responderam a terapia cirúrgica ou tópica,
que apresentam múltiplas recorrências, o imiquimode constitui uma terapia eficaz. A administração da droga resulta na erradicação das verrugas
na maioria dos pacientes, e numa baixa taxa de
recorrência.
HPV E IXIUM – Descrição de Caso Clínico
A.M.C.
35 anos, casado, veterinário.
Paciente compareceu em consulta urológica referindo que a esposa de 34 anos de
idade e a parceira extraconjugal de 25 anos
de idade, em visita ao ginecologista apresentavam lesões por HPV e que foram orientadas
a investigação de HPV no parceiro. Referiu na
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primeira visita que nunca havia apresentado
qualquer doença sexualmente transmissível
ou lesões penianas suspeitas. Ao exame físico
especial da genitália apresentava várias pequenas lesões verrucosas em glande e haste
peniana (sendo que para o paciente as mesmas
pareciam fazer parte da anatomia normal do
pênis). Após uma explanação extensa sobre o
vírus HPV e suas doenças, foi orientada a realização de captura híbrida para HPV, seguida
de peniscopia, para a identificação de possíveis outras lesões com o auxílio de lentes de
magnificação. O resultado da captura híbrida
para HPV foi positivo para vírus de HPV de alto
risco, com carga viral de 130,4 em raspado de
haste peniana. A captura híbrida do raspado de
outras regiões do pênis (meato uretral, região
pré-balânica dorsal e ventral, região escrotal
e perianal) mostrou-se negativa. A peniscopia
com o uso de colposcópio mostrou somente
as lesões em região de glande e haste peniana,
mostrando-se aceto-positivas, sendo que nenhuma outra lesão foi encontrada. Foi realizada
a biópsia de uma destas lesões, sendo que o
exame anatomopatológico mostrou coilocitose
e discariose. Foi orientado posteriormente o
tratamento com Ixium creme, 3 vezes por semana deixando atuar por 6 horas e mudança no
hábito de vida, ou seja, alimentações regradas,
práticas de esportes, etc. O paciente retornou
à consulta após 4 semanas e no exame físico,
à inspeção, não apresentava nenhuma lesão
verrucosa peniana. Foi solicitada uma nova
captura híbrida para HPV em raspado peniano,
escrotal e perianal após 90 dias, seguida da
realização de peniscopia, as quais se mostraram normais. O paciente foi orientado a fazer
seguimento a cada seis meses. Nesta mesma
ocasião, ou seja, 90 dias após o tratamento,
tanto a esposa como a parceira extraconjugal
realizaram exames que segundo o paciente
mostraram-se normais.
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Comentário
O contágio pelo HPV ocorre no início da
vida sexual, na adolescência ou por volta dos
20 anos de idade (Ferenczy et al., 1995). Na
maioria das vezes essa infecção é transitória e
não haverá evidência clínica de doença, que poderá ser suprimida ou curada. Outras mulheres
apresentarão lesões de menor importância, que
podem regredir espontaneamente. Uma minoria
de mulheres desenvolverá infecção persistente
pelo HPV, talvez como resultado de incompetência imunológica. Algumas dessas infecções
persistentes contêm tipos virais mais frequentemente associados aos precursores do câncer
cervical e progridem para estas lesões. (Stanley
et al., 1995). Considera-se que o HPV seja de
transmissão preferencialmente sexual (Jenson
et al., 1987). São inúmeras as evidências dessa
forma de contaminação. Todavia, os pesquisadores em geral não chegaram à conclusão
de qual seria a chance de contágio a partir do
contato com um(a) parceiro(a) contaminado(a).
(Pakarian et al., 1994). Várias são as alterações
que estabelecem as características do diagnóstico da infecção pelo HPV. Com relação ao
diagnóstico citológico, a coilocitose (aspecto
esburacado de uma célula devido à presença de
grandes vacúolos perinucleares) e a discariose
(anomalias nucleares, como hipercromatismo,
irregularidades da forma e aumento do número
de núcleos por célula, sem aumento apreciável
do citoplasma ou do contorno celular) são sinais
de infecção pelo HPV (Jacyntho et al., 1987).
O emprego de métodos de biologia molecular
para a identificação de agentes infecciosos
utiliza técnicas de detecção do DNA e RNA. A
captura híbrida é um teste sensível capaz de detectar diversos agentes etiológicos de doenças
infecciosas. Em relação ao HPV, este detecta os
18 tipos mais comuns de HPV que infectam o
trato anogenital, determinando com exatidão a
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presença ou não de DNA de vírus de baixo risco,
que são: 6, 11, 42, 43 e 44; ou de médio-alto
risco, que são: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52,
56, 58, 59 e 68, associado ao valor de carga
viral (Shiffman et al. 1995). Bagish em 1982
fez a primeira referência ao uso do colposcópio
para avaliação do pênis com suspeita de HPV,
onde foram avaliados parceiros masculinos de
mulheres com infecção por HPV tratadas e que
persistiram com lesões apesar do tratamento,
e detectaram-se verrugas penianas em 82%
desses pacientes.
No caso apresentado acima, temos a rotina
do consultório de um urologista que trata de
DST no seu dia-a-dia. Trata-se de pacientes
que nunca visitaram um urologista para qualquer
avaliação e que são enviados pela parceira para
investigação de doença sexualmente transmissível. Na maioria das vezes, estes pacientes não
apresentam sintomatologia clínica e acham que
lesões penianas que surgem espontaneamente
são meramente “decorativas” e sem importância.
Sabe-se claramente que o HPV é transmitido
quase exclusivamente com a presença de lesões
clínicas verrucosas na genitália externa e por
vezes através de lesões subclínicas.
Este paciente em questão, como apresentava um conglomerado de lesões verrucosas e
com vírus de HPV oncogênico e com alta carga
viral, foi plenamente e felizmente beneficiado com
a utilização de uma droga imunomoduladora de
fácil utilização e que vem apresentando respostas
terapêuticas surpreendentes.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Referências sugeridas pelos autores
11.
1. Ferenczy A. Epidemiology and clinical pathophysiology of condylomata acuminata. Am J
Obstet and Gynecol 1995;172:1331-1339.
2. Kaye JN, Cason J, Pakarian FB, Jewers RJ,
Kell B, Bible J et al. Viral load as a determinant for transmission of human papillomavirus

12.

type 16 from mother to child. J Med Virol
1994;44:415-21.
Kaye JN, Starkey WG, Kell B, Biswas C, Raju
KS, Best JM et al. Human papillomavirus type
16 in infants: use of DNA sequence analyses to
determine the source of infection. J Gen Virol
1996;77:1139-43.
Tseng CJ, Liang CC, Soong YK, Pao CC. Perinatal transmission of human papillomavirus in
infants: relationship between infection rate and
mode of delivery. Obstet Gynecol 1998;91:92-6.
Trofatter Jr. KF. Diagnosis of human papillomavirus genital tract infection. Am J Med
1997;102(5A):21-7.
R i c h a r t R M , Wr i g h t J R . P a t h o l o g y o f
the cervix. Curr Opinion Obstet Gynecol
1991;3:561-71.
Wright TC, Richart RM, Ferenczy A. Electrosurgery for HPV–Related Diseases of The Lower
Genital Tract. A Practical Handbook for Diagnosis
and Treatment by Loop Electrosurgical Excision
and Fulguration Procedures. Arthur Vision, Inc &
BioVision, Inc. New York/Quebec, 1992.
Ferenczy A, Winkler B. Cervical intraephitelial
neoplasia and condyloma. In: Kurman RJ.
Blaustein’s Pathology of the Female Genital
Tract. 3rd ed. 1993, pp.179-182.
Casas-Cordero M, Morin C, Roy M, Fortier M,
Meisels A. Origin of the koicolyte in condylomata of the human cervix. Ultrastructural study.
Acta Cytol 1981;25:383.
Meisels A, Fortin R, Roy M. Condylomatous
lesions of the cervix II: Cytologic, Colposcopic
and Histopathologic Study. Acta Cytologica
1977;21:379-389.
Jacyntho C, Souza MCB, Fonseca NM & Canella P. Nota prévia. A importância do teste azul
de toluidina no diagnóstico das lesões genitais
pelo papilomavírus humano (HPV). Rev Bras
Ginecol Obstet 1987;9:151.
Nicolau SM. Diagnóstico da infecção por papilomavírus humano: relação entre a peniscopia

9

HPV no Homem

e a histopatologia das lesões acetobrancas na
genitália masculina. São Paulo, 1997. (Tese de
Doutorado – Escola Paulista de Medicina).
13. Guidi HGC. Estudo do parceiro masculino de casais infectados pelo vírus do papiloma humano:
aspectos epidemiológicos e clínicos. Campinas,
1997. (Tese de Mestrado – Unicamp).
14. Dôres GB. Diagnóstico da infecção cervicovaginal por papilomavírus humano. Valor da
colposcopia, citologia e da histopatologia como métodos diagnósticos. São Paulo, 1989.
69 p. (Tese de Mestrado – Escola Paulista de
Medicina).
15. Dôres GB, Ribalta JCLC, Martins NV, Focchi
J, Novo NF, Kosmikas JB et al. Tratamento
da infecção do colo uterino por papilomavírus
humano com interferon gel. Rev Paul Med
1991;109:179-83.
16. Gil AO. Análise crítica da associação do papilomavírus humano (HPV) e da proteína p53
no câncer de pênis. São Paulo, 1998. (Tese
de Doutorado - Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo).
17. Della Torre G, Piloti S, De Paolo G, Rilke F.
Viral particles condylomatous lesions. Tumori
1978;64:549.
18. Zur Hausen H, De Villeirs EM. Human papilloma
viruses. Annu Rev Microbiol 1994;427:427-47.
19. Lorincza AT, Reid R, Jenson B, Greenberg
MD, Lancaster W, Kurman RJ. Human papillomavirus infection of the cervix: relative risk
associations of 15 common anogenital types.
Obstet Gynecol 1992;3(79):328-37.
20. Mullines K. Bioinforme 96. Lab.Sergio Franco: o
passado, o presente, o futuro. Rio de Janeiro,
Faulheber MHW & Cruz MCP. 1996, 372p.
21. Lorincz AT. Detections of human papillomavirus
infection by nucleic acid hybridization. In: Reid
R. Human papillomavirus. Obst Gynecol Clin
North Am 1987;14:451.
22. Shiffman MH, Kibiat NB, Burk RD, Shah KV,
Daniel RW, Lewis R et al. Accuracy and inter-

10

laboratory reliability of human papillomavirus
DNA testing by hybrid capture. J Clin Microbiol
1995;33(3):545-550.
23. Stocks P. Cancer of the uterine cervix and social
conditions. Br J Cancer 1955;9:487-494.
24. Beral V. Cancer of the cervix: a sexually transmited infection? Lancet 1974;i:37-1040.
25. Bosch FX, Castellsangue X, Muñoz N, SanJose
S, Ghaffari AM, Gonzales LC et al. Male sexual
behavior and human papillomavirus DNA: key
risk factors for cervical cancer in Spain. J Natl
Cancer Inst 1996;88:1060-1067.
26. Muñoz N, Castellsague X, Bosch FX, Tafur
L, SanJose S, Aritizabal N et al. Difficulty in
elucidating the male role in cervical cancer in
Colombia, a righ-risk area for the disease. J
Natl Cancer Inst 1996;96b;88:1068-1075.
27. Reid R, Stanhope R, Herschman BR, Crum
CP, Agronow SJ. Genital warts and cervical
cancer. IV. Colposcopic index for differentiating
subclinical papillomaviral infection and cervical
intraepithelial neoplasia. Am J Obstet Gynecol
1984;149:815-23.
28. Syrjanen KJ & Syrjanen SM. Papillomavirus
infections in human pathology. Chichester, John
Wiley & Sons, 1999, 615p.
29. Teixeira JC, Santos CC, Derchain SFM, Zeferino
LC. Lesões induzidas por papilomavírus humano em parceiros de mulheres com neoplasia
intraepitelial do trato genital inferior. Rev Bras
Ginecol Obstet 1999;21:431-7.
30. Barrasso R. HPV-related genital lesions
in men. In: Muñoz N, Bosch FX, Shah KV,
Meheus A. The epidemiology of cervical
cancer and human papillomavirus. Ed. Lyon,
France, Intenational Agency for Research on
Cancer. 1992, p. 85-92.
31. Frega A, Stentella P, Villani C, Di Ruzza D, Marcomim GL, Rota F et al. Correlation between
cervical intraepithelial neoplasia and human
papillomavirus male infections: a longitudinal
study. Eur J Gynaecol Oncol 1999;20:228-30.

HPV no Homem

11

Chegou

imiquimode

Imunomodulador tópico para o tratamento
do condiloma acuminado 1
Eficácia comprovada2,3,4
75% de eliminação das lesões2
Boa tolerabilidade
Reações adversas
transitórias7,10

5,6

Menor taxa de recorrência6,7
Ativação do sistema
imunológico6,7,9
Menor custo
Menos dias de trabalho
ou estudo perdidos
8

Sem
cheiro

Posologia

9

Verrugas genitais externas em adultos

seg

ter

qua

sex

sáb

dom

qui

Aplicar Ixium®
3x por semana até
desaparecerem
as lesões, por,
no máximo,
16 semanas

Deixe atuar
sobre a pele de
6 a 10 horas

Aplicar
camada
fina ao
deitar

Na manhã
seguinte,
lavar a área
com água e
sabonete
neutro

Contraindicação: hipersensibilidade clinicamente significativa previamente demonstrada
a qualquer um dos componentes do produto. Interações medicamentosas: as interações
com outros medicamentos, incluindo fármacos imunossupressores, não foram estudadas.
A ocorrência de interações com fármacos sistêmicos seria limitada pela mínima absorção
percutânea do Ixium®.
Ixium® (imiquimode) Forma farmacêutica e apresentação: Creme – Embalagem contendo 12 sachês com 250 mg. Indicações: Ixium® está indicado para o tratamento do condiloma
acuminado (verrugas externas, genitais e anais) causado por vírus HPV (Human Papilomavirus), em pacientes a partir de doze anos de idade e no tratamento de carcinoma basocelular
superficial. Contra-indicações: Ixium® não deve ser administrado em pacientes com menos de 12 anos de idade ou hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.
Precauções e advertências: Ixium® não foi avaliado no tratamento de infecções uretral, intravaginal, cervical, retal ou intra-anal causadas pelo papiloma vírus humano e, portanto, não é
recomendado nesses casos. Ixium® deve ser usado com precaução em paciente com histórico de problemas no sistema autoimune. Ixium® destina-se apenas ao uso externo e não deve ser
utilizado em ulceração de pênis, ulceração da vulva, queimaduras solares, tecidos com lesões ou feridas abertas até que a pele esteja completamente recuperada. Ixium® pode deixar sua
pele mais sensível; a área tratada deve ser protegida da exposição solar, não deve ser coberta por gazes ou bandagens, ou ocluída de qualquer outra forma. Ixium® pode reduzir a eficácia
dos preservativos, assim, não se recomenda a sua utilização concomitante. Interações medicamentosas: as interações com outros medicamentos, incluindo fármacos imunossupressores,
não foram estudadas. A ocorrência de interações com fármacos sistêmicos seria limitada pela mínima absorção percutânea do Ixium®. Reações adversas: o tratamento com Ixium® é bem
tolerado na maioria dos casos. Os efeitos colaterais podem aparecer na área da aplicação, sendo os mais comuns: eritema, inflamação cutânea (ardência, queimação, edema, vermelhidão
e dor), úlcera superficial da pele, infecções fúngicas, prurido, formação de crostas, descamação, vesículas. Posologia: Verrugas genitais externas em adultos: Ixium® deve ser aplicado três
vezes por semana (ex.: segundas, quartas e sextas;), antes do horário normal de deitar, e deverá permanecer na pele durante 6 a 10 horas. O tratamento com Ixium® deverá ser mantido até
o desaparecimento das verrugas perianais ou genitais externas ou por um período máximo de 16 semanas por cada episódio de verrugas. Carcinoma superficial basocelular em adultos:
aplicar Ixium® durante seis semanas, cinco vezes por semana (ex.: segunda a sexta-feira), antes do horário normal de deitar, e deixar sobre a pele durante aproximadamente oito horas.
Durante este período deverá ser evitado qualquer banho ou ducha. Após este período, Ixium® deve ser retirado com água e sabão neutro. MS: 1.0390.0176. VENDA SOB PRESCRIÇÃO
MÉDICA. SAC: 08000-250110. Para ver o texto de bula na íntegra, acesse o site www.fqm.com.br.
Material destinado exclusivamente à classe médica.

503007 - Outubro/2009

Referências Bibliográficas: 1) Tyring SK. Immune-Response Modifiers: A New Paradigm in the Treatment of Human Papillomavirus.Curr Ther Res Clin Exp. 2000;61:584-596. 2) Buck HW, Fortier M, Knudsen J, et al. Imiquimod 5% cream in the treatment
of anogenital warts in female patients. Int J Gynaecol Obstet. 2002 Jun;77(3):231-8. 3) Hoyme UB, Hagedorn M, Schindler AE, et al. Effect of adjuvant imiquimod 5% cream on sustained clearance of anogenital warts following laser treatment. Infect Dis
Obstet Gynecol 2002; 10:79-88. 4) Cox JT. Genital Warts: Best Practices for Diagnosis and Management 2006, Available on: www.medscape.com. 5) Beutner KR, Reitano MV, Richwald GA, Wiley DJ. External genital warts: report of the American Medical
Association Consensus Conference. AMA Expert Panel on External Genital Warts. Clin Infect Dis 1998;27:796-806. 6) Edwards L, Ferenczy A, Eron L, et al. Self-administered topical imiquimod 5% cream for external anogenital warts. Arch Dermatol
1998;134:25-30. 7) Gunter J: Genital and perianal warts: new treatment opportunities for human papillomavirus infection. Am J Obstet Gynecol 2003;189:S3-11. 8) Revista Kairos – Janeiro/2009. 9) Bula do produto

