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RESUMO 
A infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) é um vírus de DNA, não 

encapsulado, pertencente à família Papiloma viridae, com caráter 
carcinogênico, que apresenta tropismo por células epiteliais e que provoca 
alterações graves como o câncer de colo de útero, principalmente quando o 
tratamento não é realizado. A pesquisa teve como objetivo verificar o perfil 
socioeconômico e o tratamento utilizado entre as mulheres portadoras do 
Papiloma Vírus Humano que são acompanhadas no Serviço de Assistência 
Especializada, do município de Quixadá-CE. Trata-se de uma pesquisa do tipo 
documental, exploratória, retrospectivo com abordagem quantitativa.  
Participaram da pesquisa 21 mulheres diagnosticadas com Papiloma Vírus 
Humano (HPV) que faziam acompanhamento com a equipe do SAE – Serviço 
de Assistência Especializado nos anos de 2015 á 2016, sendo realizado nos 
meses de abril a julho de 2017. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa do Centro Universitário Católica de Quixadá, através da 
Plataforma Brasil com o nº 1.852.33. A prevalência maior foi em mulheres com 
faixa etária de 16 a 20 anos (57,15%), com ensino fundamental incompleto 
(61,90%), estado civil casada (47,61%). O tratamento realizado pelo SAE é o 
método químico com a utilização do Ácido Tricloroacético (ATA) normalmente é 
usado em soluções de 80 a 90%, a ação é por coagulação química das 
proteínas teciduais, queima, cauteriza, e necrosa. É uma terapêutica 
dependente da administração médica, estando indicada a sua aplicação 
semanal durante 4 a 6 semanas ou até que haja regressão da lesão.  Este 
agente é mais eficaz no tratamento de lesões de pequenas dimensões, e 
localizada na vulva e vagina. 
 
Palavras-chave:  Papiloma viridae; ácido tricloroacético; infecções.  
 
ABSTRACT 
 Human papillomavirus (HPV) infection is a non-encapsulated DNA 
virus belonging to the family Papilloma viridae, which is carcinogenic and has a 
tropism due to epithelial cells and causes serious alterations such as cervical 
cancer, especially when treatment is not performed. The research aimed to 
verify the socioeconomic profile and treatment used among women with Human 
Papilloma Virus who are followed up at the Specialized Care Service of 
Quixadá-CE. It is a documentary, exploratory, retrospective, quantitative-based 
research. Twenty-one women diagnosed with Human Papillomavirus (HPV) 
who were followed up with the SAE - Specialized Care Service team from 2015 
to 2016, were carried out from April to July 2017. This work was approved by 
the Committee of Ethics in Research of the Catholic University Center of 
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Quixadá, through the Platform Brazil with nº 1,852.33. The highest prevalence 
was in women aged 16 to 20 years (57.15%), with incomplete primary 
education (61.90%), married civil status (47.61%). The treatment performed by 
SAE is the chemical method with the use of Trichloroacetic Acid (ATA) is 
usually used in solutions of 80 to 90%, the action is by chemical coagulation of 
tissue proteins, burning, cauteriza, and necrosa. It is a therapy dependent on 
the medical administration, and its weekly application is indicated for 4 to 6 
weeks or until there is regression of the lesion. This agent is most effective in 
treating small lesions, and located in the vulva and vagina. 
 
Keywords: Papilloma viridae; trichloroacetic acid; infections. 
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INTRODUÇÃO 
 

A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) é um vírus de DNA, não 
encapsulado, pertencente à família papilomaviridae, com caráter carcinogênico, 
que apresenta tropismo por células epiteliais estando relacionado diretamente 
com o câncer de colo de útero (ALENCAR 2015). 

Quando o vírus infecta a célula existem três prováveis evoluções, dentre 
os quais está a infecção latente, clínica e subclínica. Na infecção latente, o 
vírus de DNA reside no núcleo em forma epissomal (o DNA do vírus 
permanece livre no interior do núcleo da célula do hospedeiro sem se ligar ao 
DNA do hospedeiro), porém não produz nenhuma alteração no tecido, e só 
pode ser detectada pelo método de biologia molecular, pois não existe 
alteração histológica. Na infecção clínica e subclínica, os vírus reproduzem-se 
rapidamente, liberando grande número de novas partículas virais para infectar 
outras células. A multiplicação do vírus irá produzir modificações celulares 
(SOARES 2014). 

A infecção pelo HPV acontece com maior frequência em mulheres 
jovens no início da atividade sexual e reprodutiva. Dos aproximados 200 tipos 
diferentes de HPV, 30 a 40 podem afetar as áreas genitais. Apesar de a 
maioria das mulheres acometidas conseguirem eliminar o vírus por 
mecanismos de defesa imunitária, um pequeno percentual desenvolverá 
câncer do colo do útero, sendo colocado como um fator de risco para o 
desenvolvimento desse tipo de câncer que é responsável pelo óbito de 274 mil 
mulheres anualmente (ALMEIDA, et al, 2014). 

Existem fatores de risco na pré-disposição à patologia, que estão 
associadas com o tabagismo, a multiplicidade de parceiros sexuais, o uso de 
contraceptivos orais, iniciação sexual precoce, tipos de vírus (RODRIGUES, et 
al, 2015). 

Nesse contexto, o estudo teve como objetivo verificar o perfil 
socioeconômico e o tratamento utilizado entre as mulheres portadoras do 
Papiloma Vírus Humano que são acompanhadas no Serviço de Assistência 
Especializada, do município de Quixadá-CE. 
 
METODOLOGIA 
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O presente estudo é do tipo documental, exploratória, retrospectivo com 
abordagem quantitativa. Desenvolvemos a pesquisa no Serviço de Assistência 
Especializada–SAE, localizada no município de Quixadá, no Sertão Central do 
Estado do Ceará, com as pacientes que estavam em tratamento do Papiloma 
Vírus Humano, e os dados foram coletados através dos prontuário de 2015 à 
2016, no período de abril a junho de 2017.  

Foi pesquisado através das informações contidas nos prontuários das 
mulheres infectadas com HPV e que estavam em tratamento, e foram incluídas 
na pesquisa formulário devidamente preenchidos com informações sobre o 
tratamento e dados socioeconômicos, e foram excluídas da pesquisa 
formulários sem identificação e rasurados, e abordando outros critérios que não 
eram relacionados ao tratamento.  
 A coleta de dados ocorreu a partir da aplicação do Termo de Fiel 
Depositário, previamente assinado pela responsável pelo Serviço de 
Assistência Especializada-SAE. Entraram na pesquisa os prontuários de 2015 
à 2016 contendo informações referentes ou perfil socioeconômico, e o perfil 
farmacoterapêutico das pacientes. Os dados foram digitados em dupla entrada 
em banco de dados eletrônico, no programa Excel e, posteriormente, 
transportados para o programa EPI INFO 7.0 para proceder à análise. Os 
resultados estão expostos em forma de gráficos. 
 Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, foi submetido 
ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Católica de Quixadá, 
através da Plataforma Brasil e aprovado com o nº 1.852.33, de acordo com a 
resolução 466/12. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir das informações identificadas nos prontuários das pacientes 
atendidas nos anos de 2015 à 2016, tiveram 21 pacientes contaminadas com o 
Papiloma Vírus Humanos sendo que em 2015 (42,85%), e em 2016 (57,15%).  

Das 21 pacientes entrevistadas, ambas as características 
sociodemográficas estão descritos na (Tabela 01). 

Tabela 1. Dados socioeconômico das pacientes acompanhadas no SAE 
Quixadá, CE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pode-se observar no presente estudo que houve uma prevalência de 
mulheres com idade entre 16 a 20 anos 57,15% (n=12), dados se assemelham 
ao estudo de Garcez (2016) onde a infecção pelo HPV ocorre com maior 
frequência em mulheres jovens no início da atividade sexual e reprodutiva. 
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Panobianco et al. (2013) Identificou-se na sua pesquisa que o início da 
atividade sexual tem acontecido mais cedo nas últimas décadas, fato que 
sugere uma importante causa para o aumento da prevalência de HPV e as 
lesões causadas por sua infecção.  

Quanto ao estado civil das pacientes, encontrou-se (47,61%) casadas, 
(23,80%) solteiras, (19,05%) União estável, (9,52%) viúva, variando de idade 
entre 16 a 51 anos. Nesse contexto, observamos que o número de casos 
dessa patologia pode estar relacionado pela falta do uso do preservativo, por 
muitas vezes por não acha necessário ou por confiança no parceiro e também 
o baixo nível de escolaridade.  

Brás et al. (2015) relata que 65% das infeções são transmitidas 
sexualmente e essa transmissão acontece através do contato entre mucosas 
da região genital (sem coito) ou o contato genital-oral, sendo este menos 
frequente. O período de incubação varia de 3 semanas a 18 meses, sendo em 
média de 11 a 12 meses para os homens e de 5 a 6 meses para as mulheres. 
Outros fatores de risco incluem o tabagismo e o uso de contracepção 
hormonal. 

Existem diversas modalidades de tratamento para o HPV, incluindo 
medicações tópicas, que são conhecidas como tratamento por método químico. 
Entre as medicações de uso tópico, o ácido tricloroacético (ATA) é eficaz em 
lesões de mucosa, porém tem limitações em pele queratinizada.  

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. Os métodos físicos utilizam técnicas abrasivas e 
excisionais importantes, tais como eletrocauterização, conização, laser e 
crioterapia. Frequentemente estes procedimentos são dolorosos, podem 
resultar em cicatrizes e requerem o uso de anestesia (FIGUEIRÊDO et al., 
2013). 

Conforme os dados coletados na pesquisa, observou-se que entre os 
métodos químico e físico para tratar as 21 pacientes o mais empregado foi o 
método químico sendo utilizado o ácido tricloroacético 90% (ATA), cujo este é 
aplicado pelo médico, semanalmente, por cerca de quatro semanas, onde a 
paciente deve ser advertidos da possibilidade de cicatrizes e síndromes 
dolorosas incapacitantes. 

No estudo de AROZQUETA et al. (2011) a terapêutica básica instituída 
para HPV foi a ablação química em 14 pacientes. Utilizou-se o ácido 
tricloroacético 50% em 8 casos (ATA 38,10%), em quatro casos associou-se o 
tratamento com ATA/podofilina (ATA/podofilina 19,04%), e em uma paciente, 
podofilina 25% (podofilina 4,76%). 

Nos casos em que não se observa melhora após 4 semanas ou resposta 
parcial após 8 semanas é importante considerar troca do método de terapia, 
além dos fatores que podem influenciar a escolha do tratamento como por 
exemplo: o tamanho, número e local da lesão, além de sua morfologia 
(GONÇALVES, 2016). 

Dentre as justificativas relatadas na pesquisa essa demora no 
tratamento pode ser por motivo de não querem se expor, e quando procuram 
assistência não fazem o tratamento até o final, o atraso no tratamento pode 
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levar à disseminação local tornando as lesões mais extensas e potencialmente 
mais graves. 
 
CONCLUSÃO  

Por meio dos prontuários das mulheres foi possível evidenciar que o 
conhecimento relacionado à doença e sua terapia, ainda é insuficiente, sendo 
interligado diretamente a dois fatores principais: baixo nível escolar e a 
profissão. Com isso, sugere-se aos gestores que elaborem planos mais 
eficientes e metas de conscientização da população em relação aos sinais e 
sintomas desta doença. 

Com os resultados observados e adquiridos durante a pesquisa, foi 
disponibilizado um folder educativo para que as participantes tivessem mais 
informações em relação a doença e ao tratamento a ser adquirido. 
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