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Condiloma Acuminado em língua e palato de criança  
por abuso sexual: relato caso

Danelon, M.; Percinoto, A.C.C.; Crivelini, M.M.; Cunha, R.F.; Percinoto, C.

Condiloma acuminado é causado por vírus do papiloma humano (HPV), altamente contagioso, aparecendo 
isoladamente ou em grupo. Em crianças, pode ser a primeira indicação de abuso sexual. Paciente, sexo masculino, 
cinco anos de idade, compareceu a Clínica de Odontopediatria, da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, para 
avaliação de uma lesão localizada na superfície ventral da língua posterior. Relatou que a lesão era indolor, mas 
experimentou desconforto durante a mastigação. No exame clínico intra-oral, observou-se a presença de duas lesões. 
Uma lesão de aproximadamente 0,4 mm de diâmetro, com base pediculada sobre a língua, e outra, não relatada pela 
mãe, localizada na região posterior do palato duro com uma base séssil e aproximadamente 0,6 mm de diâmetro. 
Ambas as lesões apresentavam clinicamente consistência firme, coloração avermelhada, áreas esbranquiçadas e 
regiões de ulceração. Durante a entrevista, a mãe relatou que o menino havia sido abusado sexualmente por um 
vizinho, e não sabia se essas lesões apareceram devido ao ato. Biópsias excisionais foram realizadas e encaminhadas 
à análise histopatológica. Ao exame histopatológico o diagnóstico definitivo foi de condiloma acuminado. 
Sabendo-se que o condiloma acuminado em crianças está relacionado com o abuso sexual na maioria dos casos, 
dentistas precisam estar mais atentos em relação ao diagnóstico precoce, bem como a comunicação aos pais e órgãos 
legais, evitando assim que a criança continue a sofrer o abuso. 
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