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DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE EVIDÊNCIA:  
A Diretriz foi elaborada a partir da de questões clínicas relevantes e relacionados ao 
diagnóstico e tratamento de verrugas genitais, condiloma acuminado e 
papilomavírus  humano. As questões foram estruturadas por meio do P.I.C.O. 
(Paciente, Intervenção ou Indicador, Comparação e Outcome), permitindo gerar 
estratégias de busca da evidência nas principais bases primárias de informação 
científica (Medline/Pubmed, Embase, Lilacs/Scielo, Cochrane Library). A evidência 
recuperada foi selecionada a partir da avaliação critica utilizando instrumentos 
(escores) discriminatórios: JADAD e GRADE para Ensaios Clínicos Randomizados e 
New CastleOtawascale para estudos observacionais. Após definir os estudos 
potenciais para sustento das recomendações, estes foram graduados pela força da 
evidência e grau de recomendação segundo a classificação de Oxford (disponível 
em www.cebm.net), incluindo a evidência disponível de maior força. 
 
GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE EVIDÊNCIA: 
A: Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência 
B: Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência 
C: Relatos de casos (estudos não controlados). 
D: Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos 
fisiológicos ou modelos animais. 
 
OBJETIVO: 
Disseminar as principais recomendações quanto ao diagnóstico e tratamento de 
verrugas genitais, condiloma acuminado e papilomavírus humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cebm.net/


 
 

INTRODUÇÃO 
 
O HPV está relacionado com lesões exofíticas (verrucosas) anogenitais em 

homens e mulheres. Além disso, alguns tipos de HPV também podem originar 
lesões com potencial oncogênico em vários sítios anatômicos extragenitais em 
ambos os sexos. 

 
Os tipos de HPV 6 e 11 estão relacionados com verrugas genitais e tem baixo 

potencial maligno. Os tipos 16 e 18 são considerados de alto risco oncogênico, e 
estão associados com a maioria dos tumores relacionados com o HPV (câncer de 
colo do útero, câncer anal, pênis, orofaringe, cabeça e pescoço e pele). 

 
O grau de associação do HPV no desenvolvimento de tumores nesses sítios é 

variável. A relação mais intensa é com o câncer de colo do útero, em que o vírus 
está envolvido em praticamente 99% dos casos, porém os problemas causados por 
esse microrganismo na esfera masculina devem ser valorizados1(D).  
 
DIAGNÓSTICO 
 
Quais são os possíveis métodos utilizados no diagnóstico de verrugas 
genitais, condiloma acuminado e papilomavírus humano? 
 
Estratégia de busca 
(hpv OR condylomataacuminata OR human papillomavirus OR papillomavirus 
infections) AND diagnosis/narrow 
Filtros: published in the last 5 years; male 
1ª seleção:65 
Principais fatores de exclusão: estudos não epidemiológicos, estudos não 
relacionados ao PICO, força da evidência fraca (Oxford e GRADE), artigos em 
outras línguas que não português, inglês ou espanhol. 
2ª seleção:6 
 

O diagnóstico das lesões causadas pelo HPV é essencialmente clínico. 
 
Nos casos chamados subclínicos: 

 
Peniscopia 
Inspeção peniana magnificada após aplicação de solução de ácido acético a 5%. 

É um método associado à alta incidência de resultados falso positivos, 
principalmente na vigência de processos inflamatórios (contraindicação formal do 
exame) e falso-negativos2(D). É considerado um bom teste para a detecção de 
lesões tipo condiloma plano, relacionadas com HPV, auxiliando na localização de 
locais passíveis de biópsia3(D). 

 
Citopatologia diagnóstica 
Recomendado para avaliação de parceiros sexuais de mulheres com NIC de alto 

grau (antigo NIC3)4(C). 



 
Histopatologia (biópsia) 
Indicada nas lesões clinicamente atípicas (sobretudo nos pacientes 

imunodeprimidos), naqueles que apresentam cronicidade e naqueles que não 
respondem aos tratamentos usuais. Além disso, a biópsia também deve ser indicada 
nas lesões que sofreram modificações repentinas na sua forma e/ou coloração. 

Biologia molecular 
Atualmente não há recomendações consistentes para se realizar testes de 

biologia molecular em homens. Entretanto, a infecção por HPV em ambos os sexos 
somente pode ser confirmada através da demonstração do DNA do vírus nos 
espécimes estudados5(B). Desse modo, os testes de biologia molecular podem ser 
recomendados nas seguintes circunstâncias: 

 
1. Parceira sexual com recidiva de infecção por HPV e/ou lesões intra-epiteliais 

anogenitais de alto grau; 
2. Suspeita clínica de lesões subclínicas recidivantes (i.e., balanopostitesde 

repetição com tratamento adequado e após exclusão de patógenosusuais); 
3. Suspeita de lesões pré-malignas do pênis (NIP). 

 
Recomendação 
O diagnóstico de HPV é essencialmente clínico. Para lesões subclínicas pode-

se fazer uso de peniscopia e/ou citopatologia e/ou histopatologia (biópsia) e/ou 
biologia molecular. 
 
 
TRATAMENTO 
 
Qual o tratamento mais adequado nas verrugas genitais, condiloma acuminado 
e papilomavírus humano? 
 
Estratégia de busca 
(hpv OR condylomata acuminata OR human papillomavirus OR papillomavirus 
infections) AND therapy/narrow 
Filtros: published in the last 5 years; male 
1ª seleção: 92 
Principais fatores de exclusão: estudos não epidemiológicos, estudos não 
relacionados ao PICO, força da evidência fraca (Oxford e GRADE), artigos em 
outras línguas que não português, inglês ou espanhol. 
2ª seleção:23 
 

O HPV pode persistir de forma latente em tecidos macroscopicamente 
normais6,7(C). O objetivo primordial do tratamento é a remoção das lesões visíveis. 
Embora não exista evidência clínica atual de que o tratamento das verrugas genitais 
possa influenciar positivamente na incidência de cânceres anogenitais em ambos os 
sexos, o tratamento das lesões visíveis pode reduzir a persistência e a infectividade 
do DNA-HPV nos tecidos3(D). Além disso, a remoção das lesões relacionadas com o 
HPV pode ajudar a aliviar o impacto psicológico e o estresse psicossexual, 
frequentemente observado tanto nos pacientes como nas suas parceiras.A escolha 
do tratamento baseia-se no número, tamanho, morfologia e localização das lesões. 



Além disso, a experiência do médico com o método de tratamento, a relação 
custo/benefício, os efeitos adversos e a preferência do paciente são também 
importantes na tomada de decisão terapêutica. Os métodos de tratamento podem 
ser categorizados de acordo com o modo de ação: 

 
A - Drogas Antimetabólicas: 
• Podofilina a 10-25% em solução alcoólica ou emtintura de Benjoim8(A)9(D): 
Taxa de eliminação - 42-50% 

Recorrência - 46-60% 

Não recomendável principalmente se parceira grávida, mas nos demais 
pacientes seu uso deve ser substituído pela Podofilotoxina. 

 
• Podofilotoxina 0,15% creme10-11(A)12(D): 
Taxa de eliminação - 45-70%  
Recorrência - 38-65%  
Boa relação custo/eficácia e tratamento pode ser feito pelo paciente. 
Não recomendável se a parceira estiver grávida. 
• 5-fluorouracil (5-FU)13,14(D). 
Taxa de eliminação - 10-50%  
Recorrência - 50% 
Útil nas lesões uretrais. 
 
B - Imunomodulação e Terapia Antiviral 
• Imiquimode 5% creme12(D). 
Taxa de eliminação - 56% 

Recorrência - 13%  
Tratamento de longa duração (o que pode afetar aderência ao tratamento). 
Útil como tratamento adjuvante após terapia destrutiva. 
Não indicado se a parceira estiver grávida. 
• Interferon8(A)14(D)15(C): 
Taxa de eliminação - 17-67%  
Recorrência - 9-69%  
Elevada taxa de efeitos colaterais e custo elevado. 
• BCG16(A) 
Taxa de eliminação - 80%  
Recorrência - sem dados 
Possibilidade de efeitos colaterais e sistêmicos. 
• Polyphenon E - sinecatequequina 15% pomada13(D). 
Taxa de eliminação - 58%  
Recorrência - 6-9%  
Tratamento de longa duração (o que pode afetar aderência ao tratamento). 
Custo elevado. 
Não indicado se a parceira estiver grávida. 
 
C - Métodos Citodestrutivos 
• Eletrocauterização (com ou sem excisão cirúrgica de lesões maiores e/ou 

pediculadas)8,17(A)18(D). 
Taxa de eliminação - 61- 94%  
Recorrência - 26-40%  
Boa relação custo-benefício e resultado imediato. 



• Crioterapia18,19(D). 
Taxa de eliminação - 79-88%  
Recorrência - 25-39%  
Lesões prepuciais tratadas com o método podem apresentar fibrose 
ouquelóide e discromia. 

• Vaporização a Laser de CO218,20(D)21(C). 
Taxa de eliminação - 69-88%  
Recorrência - 12-30%  
Método apresenta alto custo. Ideal em imunossuprimidos, lesões meataise 
anogenitais externas. 

• Ácido Tricloroacético (ATA) 80% a 90%23-25(C) 22(A). 
Taxa de eliminação - 70%  
Recorrência - 18%  
Eficaz para lesões pequenas e em pequeno número (recidivas) 
Aplicação dolorosa, considerar anestésico tópico prévio. 

 
Circuncisão e HPV 
Embora a circuncisão não seja um tratamento específico para as lesões HPV-

induzidas, há fortes evidências de que exista uma associação inversa bastante 
robusta entre a prevalência do HPV e a circuncisão. Em uma metanálise de 21 
estudos, envolvendo 8.046 homens circuncidados e 6.336 homens não 
circuncidados, ficou demonstrado que a circuncisão está associada com uma taxa 
de probabilidade extremamente reduzida da prevalência do HPV nos homens 
operados em comparação com aqueles não operados (OR=0,57, IC: 95%). Esses 
benefícios estendem-se também à mulher quando considerados todos os efeitos 
deletérios das lesões HPV-induzidas. Recomenda-se, pois, como uma intervenção 
única valiosa para a redução do espectro dessas doenças, notadamente em países 
sem programas nacionais de vacinação contra oHPV e/ou programas de 
rastreamento efetivos do câncer de colo do útero, principal tumor relacionado com o 
HPV26(A). 
 

Recomendações 
O objetivo do tratamento é a remoção das lesões visíveis, o que reduz a 

persistência e a infectividade do DNA-HPV nos tecidos. Não há um tratamento mais 
adequado. A circuncisão é valiosa para redução do espectro de todas as DSTs. 
 
VACINA CONTRA HPV 
 
Quando realizar a vacina para HPV em homens? 
 
Estratégia de busca: 
(hpv OR condylomataacuminata OR human papillomavirus OR papillomavirus 
infections AND vaccine 
Filtros: published in the last 5 years; male 
1ª seleção: 771 
Principais fatores de exclusão: estudos não epidemiológicos, estudos não 
relacionados ao PICO, força da evidência fraca (Oxford e GRADE), artigos em 
outras línguas que não português, inglês ou espanhol. 
2ª seleção:12 



 
 Existem atualmente duas vacinas profiláticas contra o vírus do papiloma 
humano. A vacina contra os tipos 6, 11, 16 e 18, chamada quadrivalente, foi 
aprovada em 2006. Já a vacina bivalente, eficaz na proteção contra os tipos 16 e 18 
foi aprovada em 2009. As vacinas não contêm o vírus, nem seu DNA, e são 
denominadas “vírus-likeparticles”, pois foram obtidas por engenharia genética a 
partir de uma das proteínas da cápsula viral. Desde 2006, a vacinação feminina vem 
sendo disponibilizada de forma assistencial (governamental) e comercial em mais de 
60 países, sendo que os estudos que culminaram com os produtos comercializados 
tiveram início há mais de 12 anos27-29(A). Em outubro de 2011, o Comitê Nacional de 
Práticas de Imunizações dos Estados Unidos (ACIP – Advisory Committeeon 
Immunization Practices), órgão ligado ao CDC (Center for Disease Control) 
recomendou que a vacina quadrivalente contra o HPV fosse feita rotineiramente em 
todos os homens com idade entre 11 e 21 anos e nos homens homossexuais entre 
os 22 e 26 anos, além dos homens HIV positivos não previamente vacinados. Essa 
diretiva substitui a recomendação anterior, de 2009, que enfatizava que a vacina 
poderia ser utilizada em indivíduos do sexo masculino para prevenir as verrugas 
genitais, sem recomendar, contudo, a vacinação de todos os homens30(D). 

 
A recomendação inicial apontava três razões para a sua limitação (em 2009): 1) 

A vacina, até então, tinha sido documentada como efetiva na prevenção das 
verrugas genitais; 2) O custo-benefício da vacina em meninos era pobre no seu 
modelo proposto, diminuindo ainda mais com o crescimento da população feminina 
já vacinada e, finalmente; 3) Que se deveria dar ênfase na vacinação feminina, 
como medida mais efetiva na prevenção das infecções HPV-induzidas em termos de 
saúde pública30,31(D). No entanto, estudos posteriores demonstraram que o efeito de 
“imunidade de rebanho”, com cobertura vacinal feminina efetiva somente seria 
atingido com um índice de cobertura vacinal acima de 70%32(C). Na prática, isso não 
se verificou, o que torna o custo-benefício da vacinação masculina interessante. Nos 
Estados Unidos, a cobertura não chega a 40% das meninas e, além disso, a nova 
recomendação leva em conta as recentes evidências demonstrando que a vacina 
previne a Neoplasia Intraepitelial Anal em homens, além das verrugas 
genitais33(B)34(C). 
 

Atualmente, somente nos Estados Unidos, Áustria e Austráliaexiste um 
programa de vacinação para ambos os sexos. Dadosreferentes à Áustria ainda não 
estão disponíveis. Nos Estados Unidos e na Austrália, existe a recomendação, mas 
os programassão muito recentes e sem avaliação disponível. Na Austrália, apóso 
programa vacinal feminino baseado na escola, onde 73% dasmeninas têm acesso, 
os dados apontam uma redução na prevalênciade verrugas genitais de 59% nas 
mulheres entre os 12 e 26 anos e de 39% nos homens heterossexuais na mesma 
faixa etária. A prevalência de verrugas em mulheres não vacinadas e homens 
homossexuais não se alteraram. Esses dados preliminares são animadores 
emrelação ao efeito de longo prazo na redução dos tumores relacionadosaos vírus, 
sendo que a Austrália iniciou a vacinação dosmeninos em julho de 201232(C). Na 
Inglaterra, onde houve o uso da vacina bivalente, a coberturafoi de 84% das 
meninas. No entanto, não houve redução da prevalênciade verrugas. Em setembro 
de 2012, a Inglaterra passou a utilizar a vacina quadrivalente, incluindo os meninos e 
homens35(D). Num estudo recente de Hillman e colaboradores envolvendo 
aproximadamente 3500 homens heterossexuais e 602 homens homossexuais 



(randomizado, duplo-cego, placebo controlado), avaliando imunogenicidadee 
eficácia da vacina nessa população, os autores demonstraram que 99,2% soro 
converteram para os tipos da vacina após 7 meses. Com três anos de seguimento, 
88,9%, 94%, 97,9%e 57% dos indivíduos mantinham a soro positividade, 
respectivamente para os HPVs 6, 11, 16 e 18. Para todos os tipos de vírusa 
resposta foi maior em indivíduos da raça negra, comparativamente aos caucasianos 
e asiáticos. A vacina foi altamente imunogênicaem homens dos 16 aos 23 anos de 
idade, com respostascomparáveis às das mulheres. Além disso, as respostas 
imunológicasforam consistentes com a eficácia da vacina na prevençãode infecção 
incidente e persistente do vírus, verrugas genitais e Neoplasia Intraepitelial 
anal36(A). Adicionalmente, já há dados de que a vacina efetivamentediminui a 
incidência de verrugas genitais e das Neoplasias Intraepiteliais Penianas em 
homens homossexuais37(B). No Brasil, a vacina quadrivalente contra o HPV foi 
liberadapela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) parao sexo 
masculino em 2011, com a recomendação de que ela sejautilizada em todos os 
meninos e homens entre os 9 e 26 anos,conforme preconizado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária38(D). Em nosso país, por lei, as vacinas não utilizam 
nomes comerciais. Apesar disso, a vacina quadrivalente ainda não está disponívelno 
sistema público para ambos os sexos. Não apenas o custo eoutros entraves 
burocráticos de orçamento não permitiram aindaa sua inclusão no rol de vacinas 
públicas, mas também o modelosobre o qual deveria ser baseado o programa. Os 
programas vacinais do Brasil, extremamente eficientes e exemplares, não estão 
baseados no modelo escolar. A vacina quadrivalente ainda não está disponível no 
sistemapúblico para ambos os sexos. Não apenas o custo e outros entraves 
burocráticos de orçamento não permitiram ainda a sua inclusão no rol de vacinas 
públicas, mas também o modelo sobreo qual deveria ser baseado o programa. Os 
programas vacinais do Brasil, extremamente eficientes e exemplares, não estão 
baseados no modelo escolar. A Sociedade Brasileira de Urologia/Departamento de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis, face à perspectiva de sólidoembasamento do 
assunto nos próximos anos (hoje inexistentesno formato da medicina baseada em 
evidências em boa partedos aspectos dessas doenças no homem), e considerando 
a sua importância epidemiológica, sugere e encoraja fortemente osurologistas 
brasileiros para que acompanhem o grande númerode publicações científicas 
oriundas de um grupo multidisciplinare multicêntrico, com forte participação do Brasil 
em relação àsistematização dos dados, conhecimentos e estudos 
controladosrepresentado pelo grupo de estudo H.I.M – Human Papillomavirus in 
Men36(A). 
 

Recomendações 
1. A vacina quadrivalente contra o HPV deve ser utilizada em todos os meninos e 
homens entre os 9 e 26 anos, conformepreconizado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.  
2. Não há necessidade de se realizar exame prévio para detecçãodo HPV antes da 
vacinação nos homens que eventualmentejá iniciaram a sua vida sexual. 
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