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Papiloma escamoso oral e a influência do tratamento 
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Introdução: Papiloma escamoso oral representa uma neoplasia benigna, relacionada à infecção pelo papilomavírus 
humano. Clinicamente, esta lesão pode se apresentar de forma indolor, nódulo exofítico, pediculado ou séssil que 
se assemelha a um “couve-flor”. Objetivos: Relatar um caso de papiloma escamoso oral em uma paciente do gênero 
feminino de 36 anos, que através do diagnóstico da lesão oral, foi orientada sobre a necessidade de acompanhamento 
ginecológico que confirmou o vírus HPV em região genital. Conduta clínica: O papiloma oral é diagnosticado 
através de uma detalhada anamnese e observação minuciosa dos seus aspectos clínicos e histopatológicos. Durante 
o exame físico, foi observado lesão solitária de superfície rugosa de crescimento exofítico, coloração rósea, em 
formato circular, séssil, na região de palato duro. Foi realizada a biópsia excisional para diagnóstico, em seguida o 
espécime foi encaminhado ao exame histopatológico. Resultados: Com a confirmação do diagnóstico de papiloma 
oral, paciente foi encaminhada ao acompanhamento médico ginecológico para investigação de HPV genital 
primário, o qual foi confirmado. Conclusão: O cirurgião-dentista ao se deparar com lesões sugestivas pelo vírus 
do HPV, deve se atentar a realizar uma rigorosa anamnese e exame físico, para viabilizar um melhor diagnóstico, 
se baseando nas características histopatológicas e clínicas da lesão, assim como as possíveis doenças correlatas. 
Com relação ao tratamento, que independentemente do tipo de HPV, a escolha sempre é remoção cirúrgica total da 
lesão. Vale salientar da importância do tratamento multidisciplinar e orientação aos pacientes, quanto a realização 
de exames preventivos de forma regular e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, por meio do uso de 
preservativo nas relações sexuais.
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