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Introdução
.
As verrugas
vulgares periungueais são proliferações
epiteliais causadas por papiloma vírus humano,
geralmente dos tipos 1, 2 e 4. Representam os tumores
benignos mais freqüentes do aparelho ungueal, ocorrendo
nas bordas ou no leito, podendo levar a distrofia ungueal e
maior dificuldade terapêutica. São mais comuns em
crianças e adolescentes, se apresentando de forma
exuberante em imunodeprimidos. A lesão é autoinoculável
e pode apresentar taxa de resolução espontânea em torno
de 65-78% em 2 anos, principalmente em crianças.
Preconiza-se seu tratamento devido ao comprometimento
estético e funcional da lâmina ungueal, além do maior risco
de transmissão. Dentre as opções terapêuticas encontramse ceratolíticos, criocirurgia, cauterização elétrica e
química, imunoterapia, laser e sulfato de zinco oral.
Relato de caso
Paciente masculino, branco, 21 anos, estudante, morador
do Rio de Janeiro, referindo surgimento de lesões
verrucosas periungueais no terceiro quirodáctilo direito,
com evolução de 1 ano. Foi submetido a tratamentos
tópicos com ácido salicílico, ácido láctico e 5-fluoracil sem
resposta, evoluindo com lesões semelhantes em todos os
quirodáctilos e importante distrofia ungueal. Ao exame
dermatológico observamos pápulas ceratóticas com
presença de pontos hemorrágicos, invasão subungueal
lateral e distrofia ungueal intensa em todos os
quirodáctilos. Foram solicitados exames laboratoriais
incluindo perfil imunológico (teste de imunidade celular,
dosagem de imunoglobulinas e linfócitos), sorologia para
HIV e dosagem de zinco sérico que apresentavam-se
normais. Foi realizado tratamento com imiquimod em
creme a 5%, aplicado 3 vezes por semana nas lesões,
durante 4 meses, associado a sulfato de zinco oral 600mg
por dia durante 3 meses e
imunoterapia com
VEST(estimulante
inespecifico,
composto
por
Corynebacterium parvum 80%, candidina, tricofitina, S.
aureus, Streptococos) - aplicação subcutânea semanal
durante 1 ano, apresentando resolução completa do
quadro.

Discussão
O tratamento de verrugas periungueais constitui um
desafio, especialmente quando há invasão subungueal
com conseqüente distrofia da lâmina. Deve- se avaliar o
local, tamanho e número das lesões, considerando uma
avaliação propedêutica inicial que elucide o perfil
imunológico do paciente quando for necessário. Há
diversos tratamentos possíveis, cujas indicações irão
depender da apresentação das lesões, condições
imunológicas do paciente, resposta a terapêutica inicial
além do custo, eficácia e efeitos colaterais.

Melhora completa das lesões após
1 ano de tratamento
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