
Fluxograma para o manejo clínico dos casos de Verruga anogenital na Rede Municipal de Saúde de Campo Grande 

Consulta do enfermeiro 

CTA Atenção Básica 
Centro de atenção 
psicossocial - CAPs 

CRS/ UPA 

Realiza  Acolhimento/ orientação 

Queixa de Verrugas 
Anugenital 

Verruga anogenital sugestiva de HPV  

-Oferecer testagem para HIV, sífilis e hepatite B e C.  
-Oferecer vacinação para hepatite B, e para HPV, quando indicado  
- Notificar o caso. 

Casos especiais? Gestantes, crianças, imunossuprimidos, verrugas de 
grande volume, doença disseminada 

Sim 

Referenciar 

Ácido tricloroacético (ATA) 80%-90% OU podofilina 10%-25% OU 
eletrocauterização OU exérese cirúrgica OU crioterapia  

Imiquimode OU podofilotoxina 

Não Tratamento ambulatorial Tratamento domiciliar (autoaplicado. 

Aparecimento de novas lesões ou lesões não 
melhoram?  

Não Sim 

Considerar mudança da 
terapia e manter 

seguimento  
Orientar e realizar seguimento  



Notas: 
• Realizar aconselhamento centrado na pessoa e suas práticas sexuais. 
• Contribuir para que a pessoa a reconheça e minimize o risco de infecção por uma IST.  
• Informar sobre a possibilidade de realizar Prevenção Combinada para IST/HIV/hepatites virais.  
• Tratar, acompanhar e orientar a pessoa e suas parcerias sexuais. - Notificar o caso, quando indicado.  

medicação Como aplicar 

Imiquimode  
50mg/g creme 

1. Antes de se deitar, lavar as mãos e a área a ser tratada com água e sabonete neutro. Secar 
bem a área limpa. Abrir um sachê novo de imiquimode e espremê-lo, a fim de liberar o creme 
na ponta do dedo indicador;  

2.  Aplicar uma camada fina de imiquimode sobre a região afetada e massagear suavemente até 
o creme desaparecer;  

3.  Após a aplicação, jogar fora o sachê e lavar as mãos com água e sabão;  
4.  Deixar o creme agir por seis a dez horas sobre as verrugas genitais externas;  
5.  Durante esse período, evitar qualquer banho ou ducha;  
6.  Após esse período, lavar a região tratada com água e sabonete suave. Abrir sempre um novo 

sachê a cada aplicação do produto;  
7.  Após o uso, sempre jogar fora o sachê;  
8. Nunca guardar a sobra do sachê para usá-la posteriormente. Doses maiores que as 

recomendadas podem levar a um aumento de reações adversas no local de aplicação.  

Quadro 1 – Tratamento domiciliar de HPV  


