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definição e etiologia
Doença de pele causada pelo papilomavírus 
humano (hpv).

epidemiologia
É doença comum, frequente em crianças 
e adultos. A transmissão ocorre por con-
tato pessoal. 

quadro clínico
As lesões de pele são típicas, tendo como 
principal característica a superfície verru-
cosa. Podem ser de diversos tamanhos, úni-
cas ou múltiplas, afetando diversas partes 
do corpo. 

Quando a lesão é única ou em pequena 
quantidade, com a superfície bastante ver-
rugosa e irregular, é denominada verruga 
vulgar (Figuras 62 e 63). Quando é única ou 
múltipla, com pápulas achatadas e róseas, 
são denominadas verrugas planas, e ocor-
rem comumente nas mãos, pés, cotovelos 
e joelhos (Figuras 64, 65 e 66). Nos pés, é 
conhecida como “olho de peixe”, com dor 
no local quando o paciente caminha. A le-
são também pode se localizar na região de 
cutícula (periungueal).

Alguns tipos de hpv podem sofrer trans-
formação da lesão em câncer. Na mulher, 
tem importância a infecção genital, que 
pode resultar em câncer de colo uterino; 
por isso o diagnóstico e o tratamento são 
muito importantes.

exames subsidiários
O diagnóstico de infecção viral pelo hpv é 
clínico. Quando houver dúvida diagnóstica, 
deve-se realizar biópsia de pele para exame 
anatomopatológico.

tratamento
Medicamentos que vão removendo as ver-
rugas aos poucos, como o ácido salicílico 
em colódio elástico, podem ser utilizados, 
passando-os com cuidado sobre as verrugas 
uma vez por dia.

Existem também outros procedimentos 
que podem ser feitos em ambulatório por 
pro�ssionais de saúde, como cauterização 
química com ácido nítrico concentrado ou 
ácido tricloroacético a 80%. Outros métodos 
como a eletrocoagulação e criocirurgia (com 
nitrogênio líquido) são especializados, reque-
rendo equipamentos e materiais especiais.

1. Verruga Vulgar, Plana e Plantar
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Figura 62. Verruga vulgar. Lesão verrucosa na perna. Figura 63. Verruga vulgar. Lesão verrucosa na perna.

Figura 64. Verruga planas. Múltiplas lesões no dorso.
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Figura 65. Verrugas planas. Múltiplas lesões no braço, algumas de aspecto linear (surgem no local escoriado 
pelo paciente).

Figura 66. Verrugas planas. Múltiplas lesões na 
perna, algumas de aspecto linear (surgem no local 
escoriado pelo paciente).
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definição e etiologia
Doença de pele e mucosas causada pelo pa-
pilomavírus humano (hpv), de localização 
genital.

epidemiologia
É doença de transmissão sexual (dst), tendo 
muita importância por ser bastante trans-
missível e difícil de eliminar, sendo que al-
guns tipos de vírus podem causar carcino-
mas, tanto no colo do útero como no pênis.

quadro clínico
As lesões de pele são como as da verruga 
vulgar, porém são de localização genital (Fi-
gura 67). No homem, localizam-se no pênis 
e podem ser múltiplas e atingir grandes ta-
manhos, sendo chamadas de crista de galo 
ou de aspecto em couve-�or. Na mulher, 
localizam-se na vulva e na vagina, e podem 
ser internas e não notadas pela paciente.

tratamento
Podem ser utilizados medicamentos que 
vão removendo as verrugas aos poucos, 
como a podo�lina a 25%. Essa substância 
deve ser passada com cuidado sobre as ver-
rugas e retirada (lavar) após quatro horas. A 
aplicação é feita uma vez a cada três dias até 
o desaparecimento das lesões. Outras medi-
cações como o ácido tricloroacético a 50% 
também pode ser utilizado.

Procedimentos como a eletrocoagula-
ção e a criocirurgia podem ser realizados, 
mas dependem de equipamentos espe- 
cializados.

É importante ressaltar que o(a) par-
ceiro(a) também deve ser examinado e tra-
tado. Deve-se orientar os pacientes a sempre 
utilizarem preservativos (camisinha) nas re-
lações sexuais, pois o vírus é transmissível e 
de difícil cura.

2. Condiloma Acuminado
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Figura 67. Condiloma acuminado. Múltiplas lesões verrucosas no pênis.
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definição e etiologia
Doença benigna e contagiosa causada pelo 
hp (papilomavírus humano), especialmente 
os tipos hpv13 e hpv32.

epidemiologia
Trata-se de uma condição rara que acomete 
alguns países e algumas etnias, dentre elas 
algumas indígenas. Pode haver casos na 
mesma família e ocorrem principalmente 
em crianças. Casos familiares dessa doença 
têm sido observados no pix.

quadro clínico
Caracterizam-se por pequenas pápulas ver-
rucosas assintomáticas que acometem prin-

cipalmente a mucosa oral, língua e lábios 
(Figuras 68, 69 e 70). Eventualmente pode 
haver lesões em outras áreas do corpo.

exames subsidiários.
O diagnóstico é feito pelo quadro clínico. 
Pode ser realizada a biópsia de pele para o 
exame anatomopatológico.

tratamento
Normalmente não é necessário realizar 
qualquer tratamento, pois as lesões tendem 
a se curar espontaneamente. Quando há ne-
cessidade de tratamento, faz-se cauterização 
química com ácido tricloroacético, eletro-
coagulação e criocirurgia.

3. Hiperplasia Epitelial Focal

Figura 68. Hiperplasia epitelial focal. Pápulas verrucosas na língua.
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Figura 69. Hiperplasia epitelial focal. Pápulas verrucosas na mucosa oral.

Figura 70. Hiperplasia epitelial focal. Pápulas verrucosas na comissura labial.
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definição e etiologia
Doença de pele causada por vírus do gru-
po poxvírus.

epidemiologia
É doença mais frequente em crianças, após a 
lactação e antes da puberdade. A transmissão 
ocorre por contato pessoal, sendo muito con-
tagiosa entre as crianças. É rara nos adultos, 
mas pode ocorrer em pacientes grávidas e 
por transmissão sexual. Não é doença grave e 
a cura ocorre espontaneamente após um ano, 
porém causa muito incômodo aos pacientes.

quadro clínico
As lesões de pele são diferentes das lesões 
das verrugas vulgares. São lesões peque-
nas, �rmes, com superfície brilhante e lisa 
e normalmente há uma depressão no meio 
da lesão (umbilicação central). O paciente 
pode apresentar um grande número de le-
sões. Qualquer área do corpo pode ser aco-
metida, mas há preferência por áreas mais 

quentes, como dobras da axila, cotovelo, 
joe lhos, pescoço e genitais (Figuras 71 e 72). 
As lesões são assintomáticas, entretanto, em 
crianças com passado alérgico, pode ocor-
rer um eczema ao redor das lesões, levando 
à descamação, ao eritema e prurido local.

exames subsidiários
O diagnóstico é essencialmente clínico.

tratamento
Utiliza-se o mesmo medicamento para tra-
tamento das verrugas vulgares, como o áci-
do salicílico em colódio elástico, que deve 
ser aplicado com cuidado sobre as lesões, 
uma vez por dia.

Existem também outros procedimentos 
que podem ser feitos, como curetagem das 
lesões, que é procedimento de fácil execu-
ção, necessitando, porém, de treinamento e 
material especí�co (cureta). A aplicação de 
ácido tricloroacético a 50% é outra opção 
terapêutica. 

4. Molusco Contagioso
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Figura 71. Molusco contagioso. Pápulas de superfície lisa na região abdominal.

Figura 72. Molusco contagioso. Pápulas de superfície lisa no tronco.
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definição e etiologia
Doença de pele causada pelo vírus do 
grupo varicela-zóster. Esse vírus provoca 
a varicela (catapora) durante a infância e 
pode recidivar anos depois sob a forma de 
herpes-zóster, quando a imunidade do in-
divíduo é afetada. Após a primeira infec-
ção, o vírus pode �car latente (em estado 
de repouso) no gânglio nervoso e, com 
uma imunodepressão, multiplicar-se e dis-
seminar-se para a pele. A doença pode ser 
manifestação de imunodepressão, causada 
por infecção pelo vírus da imunode�ciên-
cia humana (hiv), por neoplasias sistê-
micas (câncer) ou por iatrogenia (uso de 
medicamentos que causam diminuição da 
imunidade como, por exemplo, o corticos-
teroide sistêmico).

epidemiologia
A varicela é uma doença frequente entre 
as crianças. Atualmente a vacina previne 
a primoinfecção. Já o herpes-zóster é uma 
manifestação que depende do estado da 
imunidade do indivíduo. A lesão do her-
pes-zóster possui o vírus, entretanto, a sua 
transmissibilidade é menor que a da vari-
cela. O herpes-zóster é mais frequente em 
adultos ou idosos.

quadro clínico
Caracteriza-se pela presença de vesículas e 
bolhas, com conteúdo translúcido (transpa-
rente), hemorrágico (sanguinolento) ou 
purulento (amarelado), sobre uma base eri-
tematosa e edematosa. A disposição das vesí-
culas/bolhas é linear, acompanhando a distri-
buição do nervo acometido (Figuras 73, 74 e 
75). Ocorre somente de um lado do corpo, e 
é acompanhado de dor ou sensação de formi-
gamento. Quando ocorre na face, o cuidado 
deve ser redobrado, pois pode afetar o olho, 
levando a úlceras de córnea e perda de visão. 

exames subsidiários
O diagnóstico é essencialmente clínico. Pode-
-se fazer um esfregaço do assoalho da bolha 
(raspado da base da bolha após rompê-la), 
seguido de coloração, para que se possa ob-
servar as células. Esse exame, chamado de 
citológico, mostra uma alteração que carac-
teriza a infecção por vírus herpes. 

tratamento
O tratamento sistêmico com antivirais é o 
mais indicado (aciclovir, famciclovir ou va-
laciclovir). Quando o paciente se queixar 
de dor no local da lesão, deve-se medicá-lo 
com analgésicos.

5. Herpes-zóster
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Figura 73. Herpes-zóster. Vesículas agrupadas de disposição linear.

Figuras 74 e 75. Herpes-zóster. Vesículas agrupadas de disposição linear recobertas por tintura vermelha 
(extraída do fruto da árvore urucum).
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definição e etiologia
Doença de pele causada pelo vírus do grupo 
herpes-vírus humano (hsv). O indivíduo 
entra em contato com esse vírus na infân-
cia. O vírus �ca latente (estado de repouso) 
no gânglio nervoso, vindo a se manifestar 
quando o portador se encontra imunode-
primido, por estresse, exposição excessiva 
ao sol, febre ou infecção.

epidemiologia
É um vírus de distribuição universal, po-
dendo ocorrer entre crianças e adultos. O 
local mais comumente afetado é a face (nos 
lábios ou na sua proximidade – Figura 76). 
A mucosa genital também pode ser afeta-
da, e em geral o vírus envolvido é o hsv-2, 
ocorrendo em pacientes que já mantêm ati-
vidade sexual.

quadro clínico
Caracteriza-se pela presença de vesículas 

translúcidas (transparentes) sobre base 
eritêmato-edematosa dispostas em “buquê 
de �or” (Figura 77). As lesões localizam-
se principalmente nos lábios ou região pe-
rioral (perto da boca) ou na região genital 
(pênis ou vulva). Os sintomas variam de 
formigamento, coceira e ardor no local das 
lesões.

exames subsidiários
O diagnóstico é essencialmente clínico. 
Pode-se fazer um esfregaço do assoalho da 
bolha e exame citológico, como para o her-
pes-zóster. 

tratamento
O tratamento local é feito com higiene local 
e cremes antivirais (aciclovir, penciclovir).

Quando o quadro for muito intenso, uti-
lizar medicações sistêmicas antivirais (aci-
clovir, valaciclovir, famciclovir).

6. Herpes Simples (hsv-1 e hsv-2)
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Figura 76. Herpes simples. Vesículas, úlceras e crostas no lábio inferior.

Figura 77. Herpes simples. Vesículas, úlceras e crostas no lábio inferior.
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