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RESUMO
A infecção pelo Papilomavírus humano (HPV) tem se tornado um sério problema de caráter emergente em termos de saúde
publica. Esse vírus está relacionado com os frequentes casos de câncer cervical e condiloma genital. Até o momento, não há
uma padronização terapêutica que auxilie a conduta na prática clínica. Nesse contexto, esse trabalho busca esclarecer quanto ao
estado da arte envolvendo as terapias contra o HPV, que consiste basicamente em eliminar as verrugas relacionadas com a
transmissão do vírus. Os agentes químicos são indicados para lesões menos extensas. Os tratamentos físicos são dolorosos e
exibem altas taxas de recorrência, sendo a crioterapia e a vaporização com laser de CO2 indicadas para lesões intra-epiteliais
não-invasivas e condilomas acuminados. Enquanto que a conização é destinada aos condilomas e adenocarcinomas. Os
imunomoduladores também são utilizados para verrugas, porém exibem alto custo e efeitos adversos considerados. O uso das
vacinas profiláticas tem sido cogitado em virtude dos riscos-benefícios observados. Contudo, devido a necessidade da
realização de estudos clínicos complementares, ressalta-se que as ações de triagem para a detecção do câncer cervical e a
prevenção da infecção pelo HPV são condições primordiais para a diminuição dessa neoplasia. Associada a adoção de medidas
terapêuticas direcionadas para o tratamento dos condilomas, diminuindo assim a transmissão.
Palavras-chave: câncer cervical, condiloma, doenças sexualmente transmissíveis, vacinas, tratamentos
ABSTRACT
Currently infection by human papillomavirus (HPV) has become a serious problem in terms of character emerging public
health. This virus is related to the frequent cases of cervical cancer and genital warts. To date, there is no standardized therapy
that helps to conduct clinical practice. In this context, this paper seeks to clarify about the state of the art therapies involving
HPV, which basically consists in removing the warts related to the transmission of the virus. Chemical agents are indicated for
lesions less extensive. Physical treatments are painful and exhibit high rates of recurrence, and cryotherapy and laser
vaporization of CO2 suitable for intraepithelial lesions and noninvasive condylomata acuminata. While conization is intended
for warts and adenocarcinomas. Immunomodulators are also used for warts, however exhibit high cost and adverse effects into
consideration. The use of prophylactic vaccines have been considered because of the risks-benefits observed. However, due to
the need for additional clinical studies, it is noteworthy that the actions of screening for cervical cancer detection and
prevention of HPV infection are primary conditions for the reduction of this neoplasm. Associated with the adoption of
measures directed to the therapeutic treatment of condylomata, thereby decreasing the transmission.
Keywords: uterine cervical neoplasms, Condylomata acuminata, sexually transmitted diseases, Papillomavirus vaccines,
Therapy
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INTRODUÇÃO
O HPV é caracterizado pela indução à formação de
verrugas genitais e extragenitais (conjuntivas, mucosonasal, oral e laríngea). A infecção persistente pelo HPV
tem papel importante no desenvolvimento do câncer do
colo do útero. Estudos demonstram que o vírus está
presente em mais de 90% dos casos de câncer cervical
(INCA, 2011a; Albring et al., 2006).
Baseando-se nesta relação causal entre o HPV e o câncer
cervical, estudos realizados pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) constataram que todos os anos quase 500
mil mulheres desenvolvem o câncer cervical e 270 mil
morrem da doença (WHO, 2008). Este tumor é, portanto,
considerado o segundo tipo de neoplasia mais frequente
entre as mulheres (INCA, 2011a). Paralelamente, o
homem é um importante propagador do vírus, uma vez que
a infecção permanece assintomática na maioria dos casos
(80%) (Reis et al., 2010).
A transmissão do HPV é frequentemente sexual, mas há
outras vias, tais como: maternofetal; hetero ou autoinoculação a partir de lesões cutâneas ou genitais;
transmissão indireta por “fômites” (toalhas, roupas
íntimas, etc.); ou por instrumental ginecológico não
adequadamente esterilizado (Queiroz et al., 2007; Xavier
et al., 2007). Acredita-se ainda que a transmissão seja
facilitada pela presença das verrugas clinicamente visíveis
(Dias et al., 2006).
Desta forma, a abordagem terapêutica atual consiste
basicamente em eliminar as lesões clínicas utilizando
agentes químicos, físicos e imunomoduladores. Além
destas opções, são propostas as vacinas profiláticas
visando a redução e prevenção substancial das verrugas
genitais, da neoplasia intra-epitelial cervical (NIC) e do
câncer cervical, sobretudo em indivíduos não expostos aos
vírus (Squiquera, 2006).
Ainda assim, mesmo diante das alternativas
disponibilizadas, não existe até o momento uma
padronização terapêutica, sendo distintas as abordagens
realizadas clinicamente. Diante destes aspectos e face aos
crescentes índices de incidência da infecção, o presente
artigo teve como objetivo realizar uma abordagem sobre os
aspectos clínicos e epidemiológicos do HPV, enfatizando
os estudos clínicos com as opções terapêuticas disponíveis,
visando um direcionamento adequando para os tratamentos
realizados.
METODOLOGIA
Realizou-se um levantamento bibliográfico nas bases de
dados Science direct, Medline, Lilacs, Scielo e Scopus. Os
termos utilizado no levantamento foram: “papiloma vírus”,
“HPV”, “tratamento”, “câncer cervical”, “vacinas” e
“epidemiologia”, isoladamente e/ou em associação.
Utilizaram-se como critério de inclusão as publicações
entre 2006 a 2012. Os artigos baseados em casos clínicos
isolados estiveram entre as publicações excluídas do
levantamento. Com relação aos dados epidemiológicos
foram priorizando os levantamentos realizados no Brasil,
sendo também utilizados sites como o do Instituto
Nacional do Câncer (INCA). Os sites dos fabricantes das
vacinas também foram utilizados como fonte de consulta
complementar.

RESULTADOS
ASPECTOS GERAIS DA INFECÇÃO PELO HPV
Em 1933, Shope e Hurst identificaram os primeiros vírus
da família Papovaviridae nas lesões verrugosas de coelhos,
confirmando a suspeita da etiologia infecciosa das lesões.
Segundo a Internacional Agency for Research on Cancer
(IARC), são conhecidos 15 tipos oncogênicos do HPV
(INCA, 2011a). Entre eles, os de baixo risco
(principalmente HPV 6 e 11) que estão relacionados a
lesões benignas de baixo grau (NIC I) e os tipos de médioalto risco (HPV 16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 51, 52, 56 e 59)
que estão relacionados com lesões de alto grau (NIC II e
III) e câncer. Destes, os tipos mais comuns e relacionados
ao câncer de colo do útero são o HPV 16 e 18 (Diógenes et
al., 2006), sendo estimado que o número de portadoras
seja de 291 milhões, e que 105 milhões de mulheres
possam ser infestadas por esses vírus pelo menos uma vez
na vida (Nakagawa et al., 2010).
O HPV 16 responde por mais de 50% dos cânceres
cervicais (Stanley et al., 2007) e por 66% das infecções do
trato genital (Nakagawa et al., 2010). No Brasil, este tipo
viral predomina entre as mulheres com câncer cervical
invasivo, sendo a prevalências de 52%, 57%, 59%, 43,5%
e 52% nas regiões Sul, Centro-Oeste, Nordeste, Norte e
Sudeste do Brasil, respectivamente (Rosa et al., 2009).
Os resultados de prevalência demonstram ainda que para
os tipos de alto risco, há predomínio de casos em mulheres
com menos de 25 anos, com decréscimo linear com o
avanço da idade, seguido por um novo aumento de
prevalência após os 55 anos de idade, principalmente
naquelas com maior número de parceiros sexuais durante a
vida (Girianelli et al., 2010). Esse segundo aumento pode
estar relacionado à incidência da doença em diferentes
gerações ou reativação de infecção latente por perda
gradual de imunidade tipo-específica (adquirida); ou ainda
aquisição de nova infecção ou mudanças hormonais
ocorridas na mulher, que predispõem a um maior risco
para a eclosão de infecções. Tal constatação não foi
confirmada em estudo de Rama et al., (2008), que
relaciona a diminuição na prevalência do vírus com o
avanço da idade com o desenvolvimento de imunidade
tipo-específica à infecção.
Estabelecida a relação causal entre a infecção pelo HPV
e o câncer de colo do útero, levantamentos
epidemiológicos realizados afirmam que a infecção viral é
a causa necessária, mas não suficiente para a ocorrência do
câncer cervical (INCA, 2011a). Desta forma, fatores como
tabagismo, multiplicidade de parceiros sexuais, uso de
contraceptivos orais, multiparidade, co-infecção com
outros tipos de HPV, baixa ingestão de vitaminas,
iniciação sexual precoce, coinfecção por agentes
infecciosos (como HIV e Chlamydia trachomatis), além da
susceptibilidade genética do hospedeiro, contribuem para o
desenvolvimento, manutenção e progressão das lesões
intraepiteliais (Bragagnolo et al., 2010).
Estruturalmente o HPV é relativamente pequeno, nãoenvelopado, de simetria icosaédrica, com 72 capsômeros,
apresentando 55 nm de diâmetro. O genoma do vírus é
uma molécula de DNA (Nakagawa et al., 2010), com
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aproximadamente 8.000 pares de base circulares, que
codifica pelo menos seis genes precoces (E1, E2, E4, E5,
E6 e E7) e dois genes tardios (L1 e L2) (Brown et al.,
2008). Os genes precoces regulam a replicação do DNA
viral, enquanto os genes L1 e L2 codificam os capsídeos
das proteínas virais (Lin et al., 2010). O maior deles, L1,
têm a propriedade intrínseca de realizar automontagem de
capsídeos vazios, sendo este denominado partículas
semelhantes a vírus ou simplesmente VLP (virus like
particles). Estas partículas são estruturalmente e
imunologicamente semelhantes aos vírus infecciosos,
possuindo a capacidade de se ligar a anticorpos
monoclonais mono-dependentes. Dessa forma, altos níveis
de anticorpos neutralizantes podem ser gerados após a
imunização com as vacinas contendo VLP dos tipos de
HPV envolvidos (Bishop et al., 2007).
Com relação ao ciclo da infecção, as partículas virais
infecciosas chegam à camada basal do epitélio (steam
cells) da pele e mucosas, onde se ligam e entram nas
células, através de pequenas fissuras. Neste momento, o
genoma viral se estabiliza na forma de elementos
extracromossômicos no núcleo. A partir de então, a
inflamação cervical crônica se instala e pode induzir a
lesão tecidual através da produção indireta de espécies
reativas de oxigênio, que desencadeia uma cascata
inflamatória, diminuindo a imunidade celular e
promovendo a angiogênese (Rosa et al., 2009).
Quanto à apresentação da infecção, esta pode manifestarse na forma latente, cujo diagnóstico é realizado
unicamente por métodos de biologia molecular; subclínica,
onde não são visualizados sintomas clínicos, mas há
alterações sutis, tais como coilocitose, disqueratose e
multinucleação; detectados por peniscopia, colpocitologia,
colposcopia e/ou biópsia; ou clínica, na qual há lesões
clínicas evidentes chamadas condilomas ou papilomas
(Xavier et al., 2007).
Os condilomas são mais propícios nas superfícies úmidas
como perianal, inguinal, prepúcio, meato urinário, uretra,
vulva, vagina e colo uterino. O período de incubação do
HPV varia de 1 a 6 meses, começando com uma pápula
rosácea ou branca, de pequeno tamanho, que cresce com
disposição filiforme e com aspecto de couve-flor. Em
outros casos, se manifestam por hemorragia, prurido, odor,
exsudação e mal-estar local. Quando existe dor, deve-se
suspeitar da presença de lesão concomitante como úlceras,
infecções e malignidades (Balaguera et al., 2006).
ABORDAGEM TERAPÊUTICA
O tratamento do HPV tem como objetivo inicial eliminar
os sintomas, amenizar a carga psicológica decorrente do
estigma social e melhorar o aspecto estético do paciente,
principalmente no que se refere aos condilomas. Além
disso, tenta-se com a eliminação das lesões, diminuir a
transmissibilidade da infecção, que parece ser mais
significativa na presença das verrugas. Entretanto não há,
até o momento, uma terapêutica comprovadamente capaz
de erradicar o HPV, nem um tratamento ideal para todos
os pacientes. Desta forma, a individualização do
tratamento, feito ora de maneira conservadora, ora invasiva
ou até mesmo combinada, parece ser a conduta mais
adequada (Carvalho et al., 2010).
Sem o devido tratamento, os condilomas podem desapa-
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recer, permanecer inalterados, ou aumentar em tamanho ou
número. Dessa forma, entre os fatores que podem
influenciar a escolha do tratamento estão o tamanho, o
número, a morfologia e o local da lesão; além da
preferência do paciente, custos, disponibilidade de
recursos, conveniência, efeitos adversos e experiência do
profissional de saúde. Estão disponíveis para a terapêutica
contra o HPV os tratamentos químicos, físicos e
imunomoduladores, além da profilaxia feita com as
vacinas (Brasil, 2011).
Tratamentos químicos
De modo geral, os tratamentos conservadores são
indicados para indivíduos com lesões de menor extensão.
Neste sentido, a aplicação de agentes químicos constitui
uma abordagem terapêutica citodestrutiva, estando
disponíveis opções como podofilina, podofilotoxina,
ácidos bi e tricloroacéticos, 5-fluorouracil (5-FU),
imiquimode e cidoforvir (Carvalho et al., 2010; Brasil,
2011).
Podofilina e Podofilotoxina
A podofilina é obtida a partir do extrato hidroalcoólico
de rizomas e raízes de Podophylum peltatum e
Podophylum emodi, a qual se atribui efeito anti-mitótico
ao unir-se de forma irreversível a tubulina, destruindo
vírios de HPV em 85% das verrugas tratadas (Concha,
2007; Squiquera, 2006). Outra propriedade deste fármaco
é a indução de um dano vascular no interior da lesão
mediante necrose tissular, além da ação imunoestimulante
local, podendo induzir à formação de interleucinas (IL)
(Alfonso-Trujillo et al., 2009). O índice de resolução das
lesões é de 30 a 60% e a taxa de recorrência varia de 30 a
70% (Passos et al., 2008). No entanto, em virtude de
problemas com a padronização das formulações de
podofilina, que diferem na concentração de componentes
ativos (10-25%) e contaminantes e da reconhecida
mutagênicidade e toxicidade sistêmica (Concha, 2007;
Squiquera, 2006), a podofilina tem sido substituída pela
podofilotoxina, que é mais estável, desprovida de efeitos
tóxicos, podendo ser aplicada pelo próprio paciente. A
eficácia relatada foi de 45 a 75% (Passos et al., 2008; Dias
et al., 2006).
A podofilotoxina também possui ação anti-mitótica, por
promover ligação com os microtúbulos, induzindo a
necrose das lesões, com efeito máximo de 3-5 dias de uso
e, em particular, nas primeiras duas semanas. Apresenta-se
em solução a 0,5% ou em gel e creme a 0,15%. A
aplicação deve ser realizada 2 vezes ao dia durante 3 dias,
seguido por 4 a7 dias sem tratamento. Este ciclo pode ser
repetido, se necessário, por até quatro vezes. Os efeitos
adversos locais são moderados, especialmente quando os
resultados são favoráveis. A recorrência pode ocorrer em 7
a 38% dos casos. Os efeitos adversos são frequentes (5065%) e incluem sensação de queimação, dor, eritema
e/ou erosão. A segurança da podofilotoxina durante a
gravidez não foi estabelecida (Squiquera, 2006; Concha,
2007). É contra-indicada para pacientes com lesões de
mucosas e em pacientes imunodeprimidos (Balaguera et
al., 2006).
De acordo com Dias et al. (2006), dos 45 pacientes com
lesões de HPV, após tratamento com podofilotoxina em
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creme a 0,15%, por no máximo quatro semanas, foram
verificados efeitos colaterais (exulcerações e eritema) em
99% dos pacientes, cura em 72%, com ausência de
recidivas após seis meses de acompanhamento e taxa de
recorrência de apenas 6,4% após quatro semanas.
Ácido tricloroacético (TCA)
É um agente cáustico utilizado no tratamento das
verrugas genitais, destruindo-as por coagulação química
das proteínas e destruição direta do DNA viral. Possui alta
taxa de recorrência e pode causar dano ao tecido
circunvizinho, uma vez que a preparação de TCA em
solução (80-90%) possui baixa viscosidade, se espalhando
facilmente quando aplicada em excesso (Passos et al.,
2008). Deste modo, uma pequena quantidade de TCA deve
ser aplicada apenas nas verrugas uma vez por semana,
podendo ser repetido por uma ou mais semanas se
necessário (Alfonso-Trujillo et al., 2008; Squiquera,
2006).
Para casos de neoplasia intra-epitelial anal (NIA),
precursor do câncer anal, TCA a 85% foi testado como
primeira linha de tratamento em homens, revelando esta
preparação ser segura e bem tolerada, além de mais eficaz
em indivíduos jovens, HIV-positivos e com no máximo
duas lesões (Singh et al., 2009).
Em casos de doença pré-invasiva ou invasiva, o uso de
TCA a 85% durante média de 4 meses em 51 mulheres não
promoveu detecção de novas lesões ou recorrência durante
6 meses. Após este período, 17,6% apresentaram lesões
recorrentes. Foram relatados dor e queimação transitória
durante a terapia. A ulceração foi observada em 15,6% e as
cicatrizes permanentes em 5,8% dos casos. Desta forma,
TCA é recomendado para casos leves e moderados,
proporcionando alta taxa de sucesso, com os devidos
cuidados durante a aplicação (Taner et al., 2007).
Em geral, até o momento, os estudos envolvendo TCA
requerem cautela, uma vez que foram realizados com um
número limitado de pacientes, necessitando de
comprovação de eficácia e segurança para as verrugas
genitais, já que esta parece ser a indicação prioritária do
tratamento e, sobretudo de estudos que corroborem para
indicação contra neoplasia anal e cervical envolvendo
testes para remissão de DNA de HPV para constatar o
efeito destrutivo do TCA sobre o vírus.
5-fluorouracil
O quimioterápico antimetabólito 5-fluorouracil (5-FU) é
uma opção terapêutica útil para o tratamento de uma
variedade de cânceres e condições dermatológicas
cancerosas e pré-cancerosas, como ceratose actínica,
tumores benignos, psoríase ungueal, micose fungóide.
Desde então, tem sido alvo de diversas pesquisas (Ceyllei,
2010).
Este fármaco atua inibindo a síntese dos ácidos
nucléicos, promovendo boa eliminação da lesão. Porém,
sua administração requer injeção intralesional, sendo esta
dolorosa. Além de ser observado expressivo processo
inflamatório, elevados índices de recorrência e potencial
teratogênico, não devendo ser administrado em gestantes
(Passos et al., 2008).
Estudo piloto aberto conduzido com 39 pacientes
pediátricos que continham verrugas nas mãos, o tratamento
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tópico com a forma farmacêutica creme a 5% mostrou ser
seguro, eficaz e bem tolerado após administração de uma
ou duas vezes ao dia sob oclusão durante 6 semanas.
Houve melhora em 88% das verrugas, sem divergência de
resposta entre uma ou duas aplicações diárias. Após 6
meses não houve recorrência de verrugas e resposta
completa em 87% dos casos.A tolerabilidade
e satisfação dos pacientes foram excelentes e nenhum
deles
tiveram níveis
sanguíneos clinicamente
significativos de 5-FU (Gladsjo et al., 2009).
Para a NIA, o tratamento tópico com 5-FU, administrado
2 vezes por semana durante 16 semanas, promoveu
resposta em 57% dos 46 homens participantes, sendo estes
HIV-positivos.
Do total de participantes, 39%
apresentaram depuração completa da NIA, 17%
apresentaram resposta parcial e 37% não responderam a
terapia. Também foi verificada diminuição significativa
no HPV de alto risco cumulativo em todos os pacientes.
Os efeitos colaterais, que vão desde irritação local e ligeira
necessidade de defecar até dor anal e sinais clínicos de
proctite (edema da mucosa, mucosa frágil ou com
sangramento), estiveram presentes em 85% dos
pacientes. Após 6 meses de acompanhamento, 50% dos
pacientes que haviam respondido positivamente ao
tratamento com 5-FU tiveram recorrência completa
(Richel et al., 2010).
Visando determinar a eficácia do 5-FU quando
administrado por via tópica e injeção intralesional em
formulação de liberação controlada, um estudo duplo-cego
controlado com placebo resultou em resposta completa em
61% das 44 pacientes com NIC II e III por meio da
administração intralesional e de apenas 29% para
administração tópica. Baixas taxas de recidiva foram
observados para ambos os grupos em 6 meses de
acompanhamento (Bilensoy et al., 2011
Diante dos estudos descritos na literatura, observa-se que
o número reduzido de participantes; o uso de metodologias
pouco claras; os efeitos colaterais relatados (tais como
irritação e erosão), principalmente para a injeção
intralesional; e a significância das respostas na clínica,
conclui-se que a abordagem terapêutica com 5-FU é pouco
utilizada na prática contra o HPV.
Cidofovir
É um agente antiviral de amplo espectro que inibe a
polimerase do DNA viral, sendo aprovado para retinite
causada por citomegalovírus em pacientes com HIV
(Velasco et al., 2009). Contudo, encontra-se também em
uso para os casos de papilomatose respiratória recorrente
(PRR) causada por HPV 6 e 11 (Donne et al., 2007) e para
todos os tipos de herpesvírus humano (Bonatti et al.,
2007).
Encontra-se disponível na forma de ampolas de uso
parenteral e na forma de creme e gel a 1% para aplicação
tópica, que devido aos efeitos mutagênicos relacionados,
requerem cuidados especiais. No caso da manipulação das
formulações galênicas semissólidas, mediante a ausência
de estudos de estabilidade, recomenda-se atribuir o prazo
de validade de 30 dias e uso durante 5 dias por semana
(Velasco et al., 2009).
Vários relatos de caso e estudos descrevem o uso bem
sucedido do cidofovir no tratamento de formas resistentes
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e graves de infecções virais, como as verrugas genitais e
infecção gengival causada por HPV, com mínimos efeitos
adversos (Velasco et al., 2009). Sua eficiência foi
demonstrada em pacientes portadores de verrugas
perianais, com uma efetividade de 32% em 12 semanas de
uso, tanto em pacientes imunocompetentes como em
pacientes com HIV. A recorrência foi de 3,7% por ano de
seguimento e o único efeito adverso encontrado foi dor,
presente em um terço dos pacientes (Concha, 2007).
No entanto, em muitos casos, o cidofovir se mostrou
ineficaz na erradicação das lesões, conforme estudo
levantado por Mc Murray et al. (2008) com 19 pacientes,
que apontou melhora significativa na severidade da doença
durante 12 meses, tanto no grupo que recebeu cidofovir
quanto no placebo. Logo, mostra-se necessária a realização
de estudos clínicos controlados adicionais para confirmar
sua eficácia, possibilitando sua permanência no arsenal das
terapias antivirais contra lesões provocadas por HPV (Van
Pachterbeke et al., 2009).
Tratamento por métodos físicos
Os métodos físicos utilizam técnicas abrasivas e
excisionais importantes, tais como eletrocauterização,
conização, laser e crioterapia (Wolschick et al., 2007).
Frequentemente estes procedimentos são dolorosos, podem
resultar em cicatrizes e requerem o uso de anestesia. Além
disso, a recorrência do quadro ocorre com frequência
(Brandt et al., 2010).
Neste caso, as lesões intra-epiteliais não-invasivas
identificadas apenas microscopicamente devem ser
tratadas com procedimentos abrasivos superficiais, como a
crioterapia e a vaporização com laser de CO2. Para a
realização destas técnicas é essencial a visibilidade total da
área afetada, devendo-se realizar a colpocitologia e a
biópsia dirigida da área mais suspeita para afastar a
possibilidade de lesão invasora (Wolschick et al., 2007).
Em relação a estas técnicas, a crioterapia com nitrogênio
líquido (NL) é segura, de baixo custo e tem boa indicação
nas pequenas lesões vulvares e cervicais, além de poucas
complicações (Balaguera et al., 2006). Além disso, é uma
técnica sensível, de simples aplicação e com uso permitido
durante a gestação. Promove desconforto local leve, que
dispensa anestesia (Marianelli & Nadal, 2011), porém as
recidivas são muito frequentes, compreendendo mais de
75% dos casos (Balaguera et al., 2006).
O efeito destrutivo da crioterapia ocorre por lesão celular
direta, causada primeiramente pelo frio e pela anóxia
tecidual em decorrência das alterações microcirculatórias.
O ciclo congelamento-degelo criado por este método
produz a formação de cristais de água no interior das
células, que promove alterações na osmolaridade do meio
extracelular, resultando em desidratação e ruptura da
membrana plasmática (Marianelli & Nadal, 2011). As
mudanças se concluem na circulação com formação de
microêmbolos
e, finalmente,
microtrombos, que
produzem necrose isquêmica do tecido tratado (Squiquera,
2006).
Os agentes criogênicos mais utilizados são o NL (182°C) e o dimetiléter-propano (DIMEP, -58°). O
nitrogênio é aplicado com sondas metálicas ou com
dispositivos de crio spray, requerendo estrutura
relativamente cara para acondicionamento e aplicação. O
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DIMEP, na forma de aerossol, é mais barato e portátil,
dispensando o uso de dispositivos auxiliares para seu
acondicionamento e aplicação. Apesar das diferentes
temperaturas destes dois agentes, ambos apresentam
eficácia semelhante (Marianelli & Nadal, 2011).
O tratamento é feito a cada 2 ou 3 semanas e em cada
sessão se utiliza da técnica de congelamentodescongelamento-congelamento.
Desta
forma,
a
crioterapia se mostra igualmente efetiva com relação ao
TCA e mais efetiva que a podofilina (Concha, 2007).
Visando comparar a eficácia e a segurança da crioterapia
associada ao creme de podofilotoxina a 0,15% e da
crioterapia isolada, um estudo randomizado com 70
pacientes por grupo detectou que a combinação destes
métodos foi mais bem tolerada e pode promover resultados
de depuração das verrugas mais previamente, porém as
diferenças gerais nas taxas de depuração não foram
estatisticamente diferentes em relação à crioterapia isolada
(Gilson et al., 2009).
Com relação ao condiloma acuminado anal, ao comparar
a eficácia da radiocirurgia e da crioterapia, um ensaio
clínico aberto feito com 20 pacientes detectou maior
efetividade da radiocirurgia, sem presença de reações
adversas; porém as taxas de recidiva foram altas em ambos
os tratamentos (Alfonso-trujillo et al., 2008).
Com base nos poucos relatos existentes em torno da
eficácia assumida pela crioterapia, pode-se designar a
eficácia desta técnica para as verrugas cervicais e vulvares,
visto que sua aplicabilidade para o condiloma acuminado
anal não pôde ser comprovada até o momento. Estudos
posteriores poderão elucidar tais indicações e verificar a
ocorrência de recidivas da crioterapia, que desde já,
apresenta-se com frequência elevada independente da área
a ser tratada.
Por sua vez, a vaporização a laser permite o perfeito
controle da profundidade da destruição tecidual e rápida
cicatrização. É um procedimento simples, seguro e efetivo
para tratamento das verrugas, devendo ser encorajado em
casos de condiloma acuminado não associado à
malignidade. A principal desvantagem desta técnica é a
impossibilidade de obtenção de grandes amostras para
análise histopatológica (Wolschick et al., 2007), além da
frequente necessidade de combinação com outro método
cirúrgico, como a Cirurgia por Ondas de Radiofrequência
(CORAF) (Carvalho et al., 2010).
A vaporização com laser de CO2 tem resultados
comparáveis aos obtidos com cirurgia convencional quanto
à efetividade, recidivas, dor pós-operatória, tempo de
cicatrização e formação de escaras (Balaguera et al.,
2006). Este método fornece segurança quanto às margens e
profundidade da lesão, assim como preservação da
integridade reprodutiva da paciente, no entanto envolve
altos custos (Serano et al., 2007). Além disso, a excisão da
zona de transformação por crioterapia ou laser não foram
associados com um risco significativamente aumentado de
resultados adversos na gravidez, diferente da conização
com bisturi de lâmina fria (Arbyn et al., 2008).
A eficácia da cirurgia com laser de CO2 no caso do
tratamento da papilomatose de laringe foi avaliada em uma
revisão retrospectiva descritiva com 26 pacientes entre
1995 e 2010. Houve predominância dos genótipos de HPV
6 e 11 e a taxa de cura foi de 41,3% após operações
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sucessivas (1 a 100). A taxa de recorrência foi de 44,8%,
com intervalo bastante variável. O uso desta técnica
permite preservação das cordas vocais e diminui a
necessidade de traqueostomia de laringe, porém o
procedimento demanda da aplicação de anestesia geral e
habilidade com o manuseio do laser para evitar lesões em
áreas saudáveis. Além disso, os resultados sugerem estudo
a longo prazo para confirmar a relação custo-benefício de
modo a utilizá-la como prognóstico para a patologia
(Castillo et al., 2010).
Para avaliar a taxa de resistência e recorrência do
tratamento em 106 pacientes com condiloma anogenital,
um estudo retrospectivo detectou ausência clínica de
lesões de HPV em 81,2% dos casos após aplicação do
laser, com taxa de recorrência de 12,6% e persistência de
6,6% dos casos. As taxas de remissão permaneceram
significativas mesmo após seis meses de tratamento. Desta
forma, esta técnica continua sendo uma abordagem
eficiente para tratamento das lesões induzidas por HPV,
apesar da necessidade de aplicações repetidas nos casos de
persistência ou recorrência (Aynaud et al., 2008).
No que diz respeito aos métodos excisionais, a conização
é a retirada de cone tecidual, cuja base engloba a
ectocérvice, incluindo o orifício externo do colo uterino, a
junção escamocolunar e a zona de transformação, cujo
ápice estende-se pelo eixo do canal cervical até próximo ao
orifício interno do colo uterino. O material obtido permite
a análise histopatológica de toda esta região com a
profundidade da lesão intra-epitelial e suas margens. O
procedimento pode ser realizado com bisturi de lâmina
fria, laser e, mais modernamente, por CORAF (Brandt et
al., 2010).
A CORAF tem sido o método mais aceito em função da
sua praticidade em termos técnicos e de seu custo mais
acessível, sendo aplicado para lesões condilomatosas e
demais lesões clínicas perianais, vulvares, vaginais e
uterinas (Carvalho et al., 2010).
A conização com bisturi de lâmina fria tem aplicação
restrita aos casos de adenocarcinoma in situ. O seguimento
da conização deve ser feito periodicamente a cada seis
meses mediante resultados de citologia e colposcopia,
sendo aconselhável a realização de teste para detecção do
DNA do HPV pós-terapêutico. Sua negativação tem valor
prognóstico uma vez que a porcentagem de recidivas neste
caso é de 1,6%, frente a 49% em caso positivo (Serano et
al., 2007). Em geral, este método apresenta taxas de
recorrência de 8 a 35% em até um ano de seguimento
(Carvalho et al., 2010).
A eletrocauterização é uma das opções cirúrgicas que
tem como vantagem remover as verrugas de uma única
vez, necessitando, no entanto de cuidados especiais para
controlar a profundidade do eletrocautério para evitar a
formação de cicatrizes. Deste modo, a técnica exige
formação substancial e equipamentos adicionais, além de
anestesia local para promover destruição física das
verrugas. Alternativamente as verrugas podem ser
removidas por excisão tangencial com tesoura ou bisturi
ou por curetagem. A sutura não é necessária na maioria
dos casos, quando a remoção é feita corretamente. Desta
forma, o tratamento cirúrgico é mais benéfico quando os
pacientes têm um número muito grande de verrugas ou
quando há uma extensa área afetada (Squiquera, 2006).
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Apesar das técnicas excisionais serem conhecidas e
rotineiramente empregadas na prática clínica, há
necessidade de estudos a longo prazo destinados a
avaliação da eficácia e da taxa de recorrência, com
acompanhamento do valor prognóstico com testes para
detecção do DNA de HPV, que proporcionariam maior
discernimento na conduta terapêutica e na avaliação riscobenefício de cada técnica.
Tratamento utilizando agentes imunomoduladores
Imiquimode
Trata-se de um agente imunomodulador sintético
pertencente à classe das aminoquinolinas com atividade
antitumoral e antiviral. O medicamento foi aprovado pela
Food and Drug Administration (FDA) para tratamento do
condiloma anogenital em 1997. No Brasil, seu uso foi
liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) para maiores de 12 anos (Manzione et al.,
2010).
O imiquimode promove ação imunomoduladora através
da atividade agonista sobre o receptor 7 dos monócitos,
macrófagos e células dentríticas (Langerhans), ativando a
imunidade inata e a celular (Th1) pela indução das
citocinas pró-inflamatórias, como interferon (INF)-α, fator
de necrose tumoral (TNF)-α e as IL-1, IL-6, IL-8 e IL-12.
Além disso, induz a apoptose e ativa os linfócitos B,
potencializando a resposta imunológica contra as células
alteradas pelo HPV (Manzione et al., 2010; Concha,
2007). Desta forma, o imiquimode não destrói as lesões,
mas induz a secreção local de citocinas, que contribuem
para a eliminação das lesões. Ao mesmo tempo, mantendo
a imunidade favorável, as taxas de recorrência com este
medicamento são menores do que com a podofilotoxina
(Balaguera et al., 2006).
O imiquimode deve ser administrado por via tópica uma
vez ao dia, três vezes por semana, em noites alternadas,
durante oito a dezesseis semanas (Manzione et al., 2010).
Após 6 a10 horas da aplicação, o creme de imiquimode a
5% deve ser lavado com água e sabão neutro. Com este
seguimento, o medicamento provou ser bem tolerado,
seguro e eficaz (Gotovtseva et al., 2008; Diamantis et al.,
2009).
Os efeitos adversos são comuns em 50% dos pacientes,
predominando
vermelhidão,
queimação,
irritação,
ulceração e dor. O tratamento deve ser retomado após a
reação sobre a pele diminuir (Diamantis et al., 2009).
Entre os efeitos sistêmicos, destacam-se cefaléia, síndrome
gripal, alterações no trato gastrintestinal e tontura
(Manzione et al., 2010; Brandt et al., 2010).
A eficácia do tratamento pode ser maior se este for
utilizado com maior frequência ou em combinação com
ácido salicílico ou ácido retinóico tópicos. Nos casos
refratários, podem ser feitas aplicações oclusivas (Brandt
et al., 2010).
Alguns pontos a serem considerados durante tratamento
incluem o contato sexual, que deve ser evitado durante a
utilização do creme sobre a pele, bem como seu uso
concomitante com preservativos e diafragmas vaginais.
Sua segurança durante a gravidez não foi estabelecida,
portanto, a administração por gestantes não é recomendada
(Squiquera, 2006). Apesar do seu perfil de segurança
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favorável, em vigência das reações de hipersensibilidade a
qualquer dos componentes da fórmula, o tratamento deve
ser descontinuado (Diamantis et al., 2009).
Para investigar a efetividade do creme de imiquimode a
5%, 52 pacientes com grau 2 ou 3 de NIC foram
randomizados para receber tratamento 2 vezes por semana
durante 16 semanas. Após 20 semanas, em 81% dos casos,
foi observada redução no tamanho da lesão, e em 58% dos
pacientes houve regressão histológica da lesão e redução
no DNA de HPV, da dor e do prurido. O número de
células imunes na epiderme aumentou significativamente
em comparação com o placebo e 9 pacientes tiveram
resposta completa em 20 semanas e permaneceram livres
da doença em até 12 meses após tratamento com
Imiquimode (Van Seters et al., 2008). Estes resultados
foram confirmados no trabalho de Mathiesen et al. (2007),
apontando 81% de resposta completa e 10% resposta
parcial após 16 semanas de tratamento, porém 67%
tiveram que reduzir as aplicações diante dos efeitos
colaterais locais.
Para verificar sua eficácia a longo prazo na NIA causada
por HPV, o estudo de Kreuter et al. (2008), utilizando 19
homens HIV-positivos que tiveram relação sexual com
outros homens, detectaram após período médio de 30,3
meses alta taxa de depuração da NIA com eficácia de 74%
nas lesões previamente detectadas, recorrência de 24%
após média de 24,6 meses e diminuição significativa nos
tipos de HPV de alto risco. Porém, ao longo do tempo,
novas lesões associadas com tipos de HPV de alto risco
frequentemente ocorreram em áreas não tratadas em 58%
dos indivíduos.
Em outra análise, imiquimode a 5% mostrou ser uma
opção segura e eficaz no tratamento de NIA em homens
HIV-positivos, sendo observada depuração histológica e
clínica completa em 61% dos 28 pacientes após 16
semanas de tratamento, acompanhada por um declínio
acentuado no DNA de HPV e redução no número de
outros tipos de HPV. Com seguimento de 9,5 meses, a
depuração de HPV raramente foi alcançada, 4 pacientes
não apresentaram lesão residual e 1 não apresentou
melhora (Wieland et al., 2011).
Em estudo comparativo, imiquimode (creme a 5%) e
podofilotoxina (solução a 0,5%) mostraram efeito benéfico
sobre as verrugas anogeniatis, com as taxas de depuração
estatisticamente iguais (75% e 72%, respectivamente) e
efeitos colaterais iguais e aceitáveis entre os grupos de
tratamento (Komericki et al., 2011). Resultado semelhante
foi constatado em metanálise relacionada à pacientes com
condiloma acuminado. As taxas de cura das lesões foram
de 50,34% e 56,41%, respectivamente, no entanto foram
relatados efeitos adversos mais severos com uso da
podofilotoxina, incluindo ardor, prurido, erosão, dor e
inflamação (Yan et al., 2006).
Em se tratando da NIC, na premissa de que imiquimode
tópico após vacinação terapêutica contra o HPV poderiam
se combinar para alterar o equilíbrio da imunidade local.
Daayana et al. (2010) constaram em estudo clínico de fase
II que esta combinação levou a completa regressão da NIC
em 63% dos pacientes após 52 semanas de tratamento,
detectado por aumento na infiltração local de LT CD4+ e
LT CD8+ nos indivíduos respondedores. Porém, neste
caso, segundo Liu (2010), especialmente nos pacientes
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não-respondedores, torna-se necessário detectar os níveis
da citocina inibitória IL-10, que amortece a resposta
imune dos LT CD4+ e CD8+ efetores, bem como avaliar a
eficácia do bloqueio desta citocina no tratamento.
Apesar da eficácia do tratamento com imiquimode, é
necessário um maior período de tempo e maior número de
participantes para avaliar as taxas de recorrência pós
monoterapia e terapia associada (Diamantis et al., 2009).
Além disso, não há padronização na literatura nem estudos
prospectivos controlados com grau de evidência necessário
para justificar seu uso como primeira linha de tratamento
para as lesões clínicas induzidas pelo HPV, uma vez que o
custo deste medicamento é elevado em relação a outros
esquemas tópicos (Manzione et al., 2010; Concha, 2007).
O imiquimode, a podofilina e podofilotoxina não devem
ser usados durante a gravidez, uma vez que as verrugas
podem proliferar e tornar-se friáveis (Squiquera, 2006).
Interferon
Os interferons (IFNs) são um grupo de proteínas
imunoreguladoras sintetizadas por linfócitos T,
macrófagos, fibroblastos e outros tipos de células, após
estimulação por vírus, antígenos, mitógenos, DNA de
dupla fita ou lectinas. Eles se ligam a receptores
específicos nas membranas celulares e exibem seus efeitos
aumentando a capacidade dos macrófagos para destruir
células tumorais, vírus e bactérias e reforçando a atividade
citotóxica dos linfócitos T (LT) (Yang et al., 2009).
Enquanto medicamento, IFN pode ser divido em três
classes principais (alfa, beta, gama) de acordo com as
propriedades físico-químicas, as células de origem, o
modo de indução e de reações de anticorpos. Estudos in
vitro demonstram a ocorrência de eventos intracelulares,
tais como indução de determinadas enzimas; supressão da
proliferação celular; atividades imunomoduladoras como
reforço da atividade fagocítica dos macrófagos e aumento
da citotoxicidade específica de linfócitos para células-alvo;
e inibição da replicação do vírus em células infectadas.
Devido à ação imunoestimulante e antiviral, o tratamento
com IFN é indicado para
verrugas, sendo
administrado localmente
(injeções
intralesionais
e
aplicações tópicas) ou sistemicamente (injeções
subcutânea e intramuscular) (Yang et al., 2009).
Ao contrário dos tratamentos convencionais utilizando
os métodos físicos ou químicos, que destroem as lesões
apenas visivelmente e possibilitam a persistência do HPV
no epitélio adjacente às lesões tratadas, o IFN possui
capacidade de erradicar o vírus de todas as células afetadas
devido ao seu efeito imunomodulador (Yang et al., 2009).
Essa capacidade pode ser verificada através do estudo
realizado por Terenzi et al. (2008), cujas culturas de
tecidos abrigando HPV 31 bovino apresentaram perda
gradual do DNA viral, o que justifica seu uso e sugere
ação decorrente da inibição da replicação do DNA viral,
mediada pela interação do fator indutível p56 com a
proteína de replicação E1 do HPV. Este mecanismo foi
posteriormente enfatizado por Beglin et al. (2009),
indicando
que
as
células
cancerosas
que
expressam apenas E6 e E7 são resistentes.
O uso do IFN pode ser indicado em alguns casos, mas
seu uso rotineiro não é recomendado devido aos efeitos
colaterais (febre, calafrios, cefaléia, alterações de
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comportamento, náusea, supressão da medula óssea,
neurotoxicidade) e o elevado custo, além da necessidade
de frequentes visitas à clínica (Squiquera, 2006; Marianelli
& Nadal, 2011), sendo contra-indicado para pacientes em
lesões de mucosas e em pacientes imunodeprimidos
(Balaguera et al., 2006).
Vacinas profiláticas contra HPV
As vacinas contra HPV estão disponíveis desde 2006 nos
Estados Unidos (EUA) e na Europa e, desde então, foram
aceitas com grande interesse e otimismo. Os seus perfis de
segurança e eficácia clínica foram cuidadosamente
examinados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e
pelas agências reguladoras norte-americanas, europeias,
australiana e de muitos outros países, com eficácia
avaliada em mulheres jovens, a maioria das quais
sexualmente ativas (WHO, 2008). No Brasil, estas vacinas
foram aprovadas para comercialização em 2007 (Pomfret
et al., 2011).
É amplamente aceito que a vacinação contra o HPV
representa uma nova oportunidade na redução da
incidência e mortalidade do câncer cervical. A vacina
bivalente Cervarix® (GlaxoSmithKline) é indicada para
mulheres de 10 a 25 anos, enquanto a quadrivalente
Gardasil® (Merck), desde 2006, teve seu uso habilitado
para mulheres de 9 a 26 anos, passando em 2009 a ser
licenciada também para prevenção de verrugas em homens
de 9 a 16 anos (CDC, 2012).
Ambas as vacinas são destinadas contra o HPV 16 e 18,
associados com 70% dos casos de câncer cervical e 40%
dos carcinomas da vulva. Porém, a quadrivalente também
é dirigida contra os HPVs 6 e 11, relacionados com 90%
das verrugas anogenitais (Usher et al., 2008).
Estas vacinas são consideradas seguras uma vez que,
diferente das demais, não se baseiam no uso de vírions
para induzir a produção de anticorpos, mas sim numa
estrutura semelhante aos vírions (VLPs), composta pelas
proteínas virais L1 (proteína estrutural do vírus) e L2,
produzidas a partir da tecnologia do DNA recombinante
(Derchain & Sarian, 2007; Simões, 2010). A partir de
então, a meta da vacinação é induzir a produção de
anticorpos neutralizantes contra epítopos conformacionais
das proteínas do capsídeo (L1) dos HPVs incluídos nas
vacinas (Simões, 2010).
São recomendados esquema de administração de três
doses intramusculares de 0,5 mL (no intervalo de 0, 2 e 6
meses para a quadrivalente e de 0, 1 e 6 meses para a
bivalente) (Bragagnolo et al., 2010). A administração deve
ser feita antes da infecção pelo HPV, a fim de ativar o
sistema imune para fagocitose das partículas e formação de
anticorpos contra o tipo específico de HPV, evitando a
infecção antes da entrada do vírus na célula ou antes que a
doença se estabeleça. Deste modo, as vacinas não
modificaram o curso da doença em mulheres com
infecção/lesões no momento da vacinação, não tendo
eficácia terapêutica, se detendo a ação profilática (SPG,
2011).
Desta forma, considerando a idade esperada da
vacinação e a idade de início das doenças relacionadas, o
objetivo a curto prazo das vacinas é promover uma
redução significativa dos resultados citológicos cervicais
anômalos, que incluem atipias incertas, escamosas ou
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glandulares e lesões intra-epiteliais de baixo grau que são
transitórias na maioria das vezes (SPG, 2011). A médio e
longo prazo, objetiva-se prevenir o câncer do colo do útero
e as neoplasias precursoras do câncer (SPG, 2011; Serano
et al., 2007).
A duração da imunidade adquirida com estas vacinas
ainda não é conhecida. Sabe-se, contudo, que o nível de
anticorpos mantêm-se superior ao observado após a
infecção natural por cerca de 5 anos. Na verdade, também
não se conhece o limite mínimo de anticorpos para
promover proteção e os estudos de fase II foram realizados
com até 5 anos de duração. Deste modo, torna-se
necessário estudos para determinar a duração da imunidade
com os anticorpos e a proteção clínica nas mulheres com
pelo menos 14 anos após a terceira dose (Cutts et al.,
2007).
Nos relatórios de efeitos adversos levantados para as
duas vacinas nos EUA, a maioria dos eventos não foram
considerados graves, a citar dor no local da injeção, dor de
cabeça, náusea, febre e desmaios após a vacina. Para a
vacina quadrivalente, além destes, são relatados efeitos
tromboembólicos venosos (VTEs), raramente síndrome de
Guillain-Barré, inchaço, coceiras, hematoma, vermelhidão
e vômitos (CDC, 2012). O plano pós-licenciatura das
vacinas poderá ajudar a fornecer informações adicionais a
respeito da segurança dos produtos (MERCK, 2012). Para
gestantes, o uso da vacina quadrivalente deve ser
descontinuado e retomado somente após o parto, uma vez
que este se enquadra como produto de categoria B de
risco, apesar de não ser reconhecida qualquer ligação da
vacina com defeitos congênitos, abortos espontâneos ou
mortes infantis/fetal (Pomfret et al., 2011). A quadrivalente
também é considerada segura em indivíduos infectados
pelo HIV, no entanto, não está clara sua eficácia quanto à
estimulação da imunidade nesses indivíduos (WHO,
2008).
A vacina quadrivalente tem sido amplamente licenciada
em vários países pelo risco-benefício assumido. Em ensaio
clínico fase III, Gardasil® foi avaliada em grupo de 5.455
mulheres, com 16 a24 anos, sem histórico de lesões
clínicas e citologia normal. Nesse ensaio, foram apontadas
taxas de eficácia de 100% frente aos quatro subtipos de
HPV, 100% na prevenção de NIC e adenocarcinoma in
situ (AIS), 95% para lesões anogenitais, 98% para todos os
graus de lesões cervicais, 91% para lesões vulvar ou
vaginal de alto grau e 100% para AIS (Gerland et al.,
2007).
Os resultados anteriores concordam com o estudo
realizado por Villa et al. (2005), que demonstra queda de
90% na incidência de infecção persistente ou doença por
HPV 6, 11, 16 ou 18 em grupo de 277 mulheres com idade
média de 20,2 anos.
Utilizando dados de seis estudos de fase II e III com
12.343 indivíduos, foi possível inferir também que diante
de variáveis comportamentais e demográficas (sexo, raça,
etnia, idade, status sorológico, uso contraceptivos
hormonais,
imunossupressores,
anti-inflamatórios,
tabagismo, resultados da triagem e número de parceiros
sexuais), a vacina quadrivalente produziu robusta resposta
imunológica nessas diversas populações, apoiando a
manutenção da eficácia da vacina (Giuliano et al., 2007).
A eficácia da vacina quadrivalente também foi aponta-
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da em ensaio envolvendo meninos e homens de 16 a26
anos (4.065) pertencentes a 18 países, evidenciando taxas
de eficácia significativa ao impedir o desenvolvimento do
condiloma acuminado; na prevenção e eficácia contra
lesão genital externa (60,2%); prevenção de infecção
persistente pelo HPV 6, 11, 16 ou 18; e contra detecção de
DNA para estes tipos viras. Dados como estes apoiam a
aprovação da vacina também para o sexo masculino
(Giuliano et al., 2011).
A vacina bivalente, em ensaio com 1.113 mulheres (1525 anos), também mostrou ser segura, bem tolerada e
altamente imunogênica. A eficácia foi de 91,6% durante
infecção incidente e 100% na infecção persistente, com
diagnóstico confirmado de HPV 16 e 18 (Harper et al.,
2004). Resultados similares foram posteriormente
confirmados em ensaio multicêntrico de 4,5 anos,
apontando eficácia de 96,9% para infecção incidente, de
100% para infecção persistente após 12 meses e 100%
para as lesões de NIC, além de evidenciar proteção
cruzada para infecção incidente contra HPV 45 e HPV 31
(Harper et al., 2006).
A eficácia de Cervarix® é acreditada para ser
proporcional à extensão e duração de estimulação dos
anticorpos. Um estudo de follow-up estendido com mais de
700 mulheres com idade entre 15-25 anos demonstraram
que a vacina bivalente manteve níveis elevados de
anticorpos (11 vezes superior com infecção natural) contra
o HPV tipos 16 e 18 para até 6,4 anos. O fabricante afirma
que o impacto sobre anticorpos é devido, em parte, ao
adjuvante AS04 da vacina. Adicionalmente, dados de
segurança de 11 estudos envolvendo cerca de 30.000
mulheres com idade entre 10a 72 anos afirmam que não
foram observadas diferenças com relação a efeitos
adversos graves e doenças auto-imunes entre os grupos
controle e da vacina bivalente durante e após o esquema de
3 doses da vacina (Glaxosmithkline, 2012).
Em julgamento comparando as duas vacinas em
mulheres de 18-45 anos foi verificado que os níveis de
anti-HPV 16 para a vacina bivalente foram duas vezes
superiores a da quadrivalente, e mais de seis vezes superior
para o anti-HPV 18. A vacina bivalente também produziu
quase 3 vezes mais células B de memória para os subtipos
16 e 18 de HPV. Embora os resultados favoreçam a vacina
bivalente, o verdadeiro significado clínico destes
resultados ainda não é conhecido (Glaxosmithkline, 2012).
Desta forma, as vacinas contra o HPV se mostram seguras
e eficazes, fazendo-se necessária pesquisa clínica adicional
em mulheres fora da faixa etária recomendada e em
homens, além de estudos sobre o surgimento de novos
genótipos virais e avaliação dos resultados dos níveis de
anticorpos e infecções por HPV nos indivíduos imunizados
a longo prazo (por mais de uma década), já que os estudos
de acompanhamento foram realizados em curto período de
tempo (Pomfret al., 2011; Heard, 2011). Estes ensaios a
longo prazo, bem como estudos farmacoeconômicos de
custo-efetividade para estas vacinas, já encontram-se em
curso em diversos países e objetivam contribuir para
tomada de decisão quanto a implantação de programa de
vacinação contra HPV.
Apesar das vantagens relatadas em termos de eficácia,
ainda após administração das vacinas, torna-se necessário
realizar exames de triagem, não para decidir sobre a
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elegibilidade da vacinação, mas sim porque as mulheres
continuam sob risco de infecção com outros tipos de HPV
não incluídos nas vacinas, que podem causar lesões ou
mesmo câncer cervical (Cutts et al., 2007). Portanto
triagem e monitoramento continuam a ser estratégias
essenciais.
No Brasil, a inclusão da vacina contra HPV no Programa
Nacional de Imunizações está em discussão pelo
Ministério da Saúde e pode se constituir no futuro, uma
importante ferramenta no controle do câncer do colo do
útero. A sua incorporação deverá ser obrigatória em
pessoas com 11 anos ou mais e a duração da imunidade
adquirida com estas vacinas a priori é de 5 anos (INCA,
2011b). Porém o tratamento completo apresenta um custo
considerado elevado (OMS, 2006), o que implica na
necessidade de negociações envolvendo o laboratório
fabricante e na conscientização da população sobre os
benefícios da vacina, viabilizando assim a sua
incorporação à nível do Sistema Único de Saúde (SUS).
Porém, segundo o Ministério da Saúde, há uma série de
questões relevantes a serem consideradas antes que haja
uma plena escala de implantação de um programa de
vacinação contra o HPV. A Fiocruz vem trabalhando na
verificação da situação de patentes e na existência de
condições técnicas e operacionais para o desenvolvimento
nacional da vacina, bem como vem analisando alternativa
para transferência de tecnologia (INCA, 2011b).
Quanto à vacinação em homens, a eficácia da vacina
contra HPV foi comprovada para prevenção de
condilomatose genital e neoplasia intraepitelial peniana.
Todavia, não foi avaliado o impacto dessas doenças,
provavelmente não prioritárias, e não há estudos de custoefetividade das vacinas exclusivamente em homens.
Outros questionamentos também estão sendo levantados
por Simões (2010), demonstrando a necessidade de maior
tempo de observação e de estudos clínicos
complementares para que sejam determinadas a segurança
e a eficácia das vacinas a longo prazo e, posteriormente
possa ser discutida a universalização de sua aplicação.
No entanto, Stanley & Villa (2008) afirma que a política
de vacinação em homens pode reduzir drasticamente a
transmissão. Adicionalmente as mulheres jovens
sexualmente ativas também devem ser vacinadas, pois uma
pequena fração delas é susceptível a infecção por mais de
um tipo de HPV após imunização.
Inovações no tratamento contra HPV
Com relação à inovação neste setor, um dos desafios
técnicos aos pesquisadores tem sido o desenvolvimento de
vacinas a base das proteínas E1 e E2 de HPV 16. Estas
proteínas antigênicas são expressas em todos os níveis do
epitélio infectado, ao contrário das proteínas L1 e L2,
expressas no interior das células basais infectadas pelo
HPV. Esta tem sido uma alternativa terapêutica para os
pacientes com câncer cervical e outras malignidades
induzidas pelo HPV 16, feito com base na transferência de
calreticulina humana (CRT) ligada às proteínas E6 e E7 de
HPV e à L2 com potencial preventivo e terapêutico, uma
vez que estimulam as células T de memória para atuação
contra células tumorais expressando E6 e E7, levando, por
fim, a apoptose da célula hospedeira. Portanto estas
vacinas serão indicadas para pessoas que já tiveram
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contato com o HPV e adquiriram algum tipo de lesão e
para geração de ação preventiva, encontrando-se em fase
de estudos pré-clínicos e clínicos (Kim et al., 2008).
Paralelamente, vem sendo desenvolvidas vacinas com
maior abrangência, uma vez que os outros tipos de HPV
não cobertos pelas vacinas poderão permanecer causando
lesões cervicais clinicamente significativas. Foram
produzidos VLPs para dez tipos de capsídeos (HPV 6, 11,
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45 e 58), permitindo inferir que
vacinas polivalentes, que poderão ser tecnicamente viáveis
(Derchain & Sarian, 2007).
Ainda segundo a FAPESP (2012), diversas substâncias
da flora nacional como Artemísia e a Casearia sylvestris
têm sido consideradas agentes promissores para uso no
tratamento das doenças relacionadas a infecções virais. A
celulose produzida por Acetobacter xylinum, por exemplo,
vem sendo estudada como esquema promissor para
sistemas de drug delivery em superfícies cutâneo-mucosas
e uso interno. Esta linha deverá estudar as possibilidades
de associação dos produtos da flora medicinal com
sistemas de liberação em preservativos, diafragmas
cervicais e dispositivos intra-uterino.
Como alternativa terapêutica ou complementar aos
métodos convencionais, vem sendo amplamente indicado
pelos ginecologistas e citada na literatura relacionada, a
utilização de preparações à base de Thuya occidentalis
Linn., que no Brasil e em outros países da América do Sul
vem gerando resultados sugestivos da sua eficácia contra o
HPV (Lima, 2009).
T. occidentalis, conhecida no Brasil como cipreste ou
tuia, é uma árvore nativa da Europa, largamente utilizada
na homeopatia e fitoterapia humana e veterinária. É
frequentemente utilizada como expectorante, diurético,
anti-helmíntico e no tratamento de reumatismo. Na forma
de tintura, é utilizada no trato genital inferior para o
tratamento de verrugas, papilomas, condilomas,
excrescências de diversos tipos, principalmente aquelas
relacionadas ao HPV (Fetrow; Avila, 2000). Há relatos de
que a taxa de cura das verrugas seja de 84,2% (NevesJorge et al., 2000).
Para tal uso, T. occidentalis é empregada para tratamento
contra o HPV na forma de banhos de assento, pomada
tópica externa ou géis e óvulos de uso vaginal (NevesJorge et al., 2000). Seu efeito é atribuído principalmente as
suas atividades imunoestimulante e antiviral, verificado
pelo aumento na proliferação de LT CD4+ e na produção
de IL-2 (Naser et al., 2005).
Segundo estudo in vivo realizado pela Academia
Européia de Dermatologia, foi verificada eficácia de 90%
no tratamento com T. occidentalis para verrugas causadas
por HPV com resolução completa das lesões por período
de três meses. A partir de então, 30 pacientes com idade
entre 7-40 anos, com média de 16 anos, foram então
randomizados em estudo placebo-controlado. A proporção
de homens e mulheres no estudo foi de 18 para 12 e a
duração das lesões foi de 17 meses. Com a aplicação
semanal de um extrato durante três semanas, os resultados
mostraram-se significantes com resolução em 80% dos
casos ativos de verrugas e 33% dos casos controle até a
primeira avaliação, não sendo evidenciada recorrência
durante acompanhamento de seis meses e nenhum sinal de
recidiva em mais de um ano. Este estudo de
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acompanhamento demonstrou os benefícios da terapia para
verrugas causadas por HPV, inclusive com eficácia contra
vários tipos de HPV superior ao placebo e a resolução
espontânea (Khan et al., 1999).
CONCLUSÃO
Com base nos levantamentos epidemiológicos realizados
em todo o mundo, admite-se a importância de esclarecer
quanto aos aspectos clínicos e subclínicos da infecção pelo
HPV, bem como sugerir tratamentos capazes de eliminar
ou amenizar as lesões, uma vez que não existe uma
terapêutica comprovadamente capaz de eliminar o HPV
nem um protocolo clínico estabelecido para cada grau da
infecção. Nesse caso, a escolha do tratamento tem como
base principal o grau de agressividade da lesão, os custos e
recursos envolvidos e os efeitos adversos. Baseado nos
resultados dos ensaios clínicos realizados e supracitados
pode-se estabelecer considerações relevantes em torno de
cada uma das terapias disponíveis. No entanto, esses
resultados precisam ser analisados com cautela, uma vez
que esses estudos não são conclusivos, apresentando-se em
número insuficiente, com metodologia pouco detalhada e,
por vezes, se estendendo a uma avaliação num curto
período de tempo de tempo.
Adicionalmente, com relação às vacinas profiláticas
disponíveis até o momento contra o HPV, vem
apresentado resultados satisfatórios mantendo elevados
títulos de anti-HPV durante 5 anos. Contudo, diante da
necessidade de estudos clínicos complementares de longa
duração e do elevado custo envolvido com as vacinas, a
implantação de um programa de vacinação ainda é
questionável. Nesse contexto, observa-se que a adoção de
políticas públicas para promover o aprimoramento dos
exames de triagem do câncer cervical faz-se de extrema
relevância, visando diminuir o número de lesões e mortes
por
câncer
cervical,
que
vem
aumentando
consideravelmente em todo o mundo.
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