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Introdução: Sigla para human papilomavírus, o HPV apresenta manifestações orais como os 

vários tipos de papiloma, verruga comum e condiloma acuminado, sendo este último decisivo 

na identificação de abuso sexual em crianças e por isso tema central do presente artigo. O 

condiloma acuminado é uma forma de manifestação do HPV ocasionado pelos tipos 2, 6, 11, 

53 e 54, com os tipos 6 e 11 sendo os mais comuns. Os tipos mais perigosos 16, 18 e 31 

também podem ser encontrados nas lesões. Estas apresentam-se como um crescimento 

tumoral fixo, roseado, com uma borda bem delimitada e indolor. Uma característica clínica 

típica de condiloma acuminado que a distância do papiloma é seu tamanho (tende a ser maior 

que o papiloma) e encontra-se agrupado com outros focos de condiloma. No histopatológico 

encontramos uma proliferação benigna do epitélio escamoso estratificado, recoberto com 

epitélio maduro e diferenciado. A camada espinhosa encontra-se frequentemente com 

coilócitos, no entanto, com esses tendo pouca presença nas lesões orais. A via de transmissão 

do condiloma acuminado se dá por contato direto, o que aponta, quando encontrado em 

crianças, a ocorrência de violência sexual. O conhecimento dessas manifestações pelos 

profissionais é essencial para que esses possa diagnosticar e comunicar os órgãos cabíveis 

sobe a possível violação. Objetivos: O presente artigo objetiva explanar as manifestações 

clínicas, diagnósticos e bem como os procedimentos legais que o cirurgião dentista deve ter 

conhecimento acerca. Métodos: O presente trabalho foi elaborado a partir pesquisas nas bases 

de dados SciELO, Lilacs e BNDENF, com resultados em Língua Portuguesa e Língua Inglesa 

entre os anos de 2015 a 2018. Resultados e Discussão: Na coletânea bibliográfica coletada 

para o presente artigo mostrou-se a grande prevalência da manifestação oral do condiloma 

acuminado através dos tipos 6 e 11 de HPV. As regiões das lesões na mucosa bucal mais 

endêmicas convergem-se para os lábios, palato mole e freio lingual. O HPV 16 é mais comum 

associado ao câncer oral e ao de colo de útero, cerca de 50% de doentes com condiloma 

genital tem alta ocorrência de lesões bucais. No histopatológico, a característica marcante da 

presença de HPV é a presença de coilócitos no tecido epitelial coletado além da proliferação 

do epitélio escamoso. No entanto, o diagnostico diferencial para o condiloma acuminado 

começa com a sua manifestação oral onde, diferentemente do papiloma, se encontra agrupado 

a outros condilomas. Este possui ilhas delgadas apoiadas sobre papilas epiteliais maiores que 

a verruga comum e o papiloma escamoso. A confirmação da doença deve ser feita através das 

técnicas de PCR ou Hibridização in situ, uma vez que as manifestações de papilomas também 

apresentam o núcleo celular rodeado por um halo claro e redondo. Médicos e dentistas são os 

primeiros profissionais a identificar lesões levando em consideração aspectos clinico e 

histológicos, por isso o ensino e reconhecimento pelos cirurgiões dentistas, devem estar 

inteirados nos sinais e sintomas apresentado por menores, que sofreram abuso e com isso, 

intervir adequadamente. O cirurgião dentista, caso suspeite evidenciais de abuso sexual em 

menores deve intervir através do conselho tutelar, juizado da infância e juventude ou solicitar 

a atuação policial. Os aspectos clínicos do condiloma acuminado em crianças são na região 

perianal, podendo se estender até o canal anal, nas meninas, pode-se encontrar lesões 
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Periuretrais, himeniais e em fúrcula vaginal se apresentando de forma irregular ou como 

múltiplas pequenas pápulas, estendendo-se até grandes e pequenos lábios. A alta incidência 

dessas manifestações em menores é um fator preocupante por esse está associado a casos de 

abuso sexual. O conhecimento das manifestações orais clinicas e as etapas a serem seguidas 

até o fechamento de diagnóstico são de extrema importância para o dentista, tendo esse um 

papel fundamental para a produção de provas do abuso ocorrido. O tratamento também exige 

conhecimentos acerca dos fatores de virulência do agente, atentando para a biossegurança e 

eficácia na escolha do procedimento a seguir, garantindo um bom prognostico ao paciente e 

menores efeitos colaterais. Os profissionais da área da saúde devem notificar, por meio da 

ficha de notificação de violência (Ministério da Saúde) aos conselhos tutelares ou, em caso de 

não eficiência ou ausência deste, comunicar ao juizado da Infância e Juventude ou solicitar a 

atuação policial com guia de encaminhamento do paciente ao corpo de delito, destacando 

diagnóstico presuntivo (suspeita) em casos em que não existem prova. Há também a 

necessidade de uma multidisciplinariedade no acompanhamento da vítima e do responsável, 

uma vez que a podem apresentar traumas psicológicos, necessitando o acompanhamento de 

psicólogos e assistentes sociais Conclusão/Considerações Finais: Por se mostrar uma prova 

de ocorrência de violência sexual infantil, o conhecimento das características da manifestação 

do HPV como condiloma acuminado em meio oral se mostra extremamente importante para o 

profissional da saúde, em especial o cirurgião dentista, para que o mesmo seja capaz de 

identificar possíveis casos de abuso, afim de notificar autoridades competentes mediante 

ocorrência. 

 

Descritores: Condylomata acuminata, Verrugas venéreas, Notificação de violação sexual. 
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