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RESUMO: Atendemos 67 doentes HIV + , portadores de
condilomas acuminados perianais, entre agosto de 1996 e junho
de 1998. Eram 61 homens e seis mulheres com média etária de 32
anos. Em 61% dos pacientes, os condilomas acometiam tanto a
margem como o canal acima da linha pectínea. As lesões só
acometiam a margem anal em 28% e eram restritas ao canal
anal acima da linha pectínea em 10% das vezes. Encontramos
lesões condilomatosas macroscópicas associadas na cavidade oral
em 6% dos casos, no pênis de 19% dos homens e na vulva e vagina
de 67% das mulheres. O tratamento consistiu de aplicações
semanais de podofilina a 25%, em vaselina sólida, nas lesões da
margem anal e de ácido tricloroacético a 95% (ATA) nos
condilomas localizados acima da linha pectínea. Avaliamos os
doentes após a quarta aplicação. As verrugas regrediram
totalmente em 46% e diminuíram em 33 % dos doentes. Em 7,5 %

das vezes as lesões da margem anal desapareceram, persistindo
as do canal anal e, em 4,5% dos casos, ocorreu o contrário. O
tratamento foi inútil em outros 9%. Operamos os condilomas
remanescentes (54%). As aplicações de podofilina foram eficazes
em 51% dos casos e de ATA em 47%. Observamos recidiva em
45% destes pacientes em até seis meses, sendo que três (21%)
foram operados após falha de novo tratamento tópico. Não
observamos associação do estádio do HIV com a efetividade do
tratamento tópico, nem com as recidivas. As lesões pequenas da
margem anal desapareceram com essa conduta. Constatamos
diminuição das lesões volumosas, o que posteriormente facilitou
a operação. Baseados em nossos resultados, indicamos o
tratamento tópico dos condilomas acuminados perianais nos
portadores de HIV+, antes do tratamento cirúrgico.
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