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     Descrição 

 A Podofilina é um agente com atividade antimicótica e cáustica. É empregado 

principalmente no tratamento tópico de verrugas anogenitais e condiloma acuminato, com 

aplicação sob a forma de soluções, veiculada no álcool ou tintura de benjoim. Veiculada 

também em óleo mineral (podofilina oleosa). 

 

 

 

 

Tratamento de remoção de verrugas anogenitais e condiloma 
acuminato 

 

 



 

 

     Indicações 

 • Tratamento tópico de verrugas venéreas (Condiloma acuminata) e outros tipos de 

verrugas; 

• Epiteliomatose múltipla superficial; 

• Queratose pré-epiteliomatose; 

• Papiloma juvenil da laringe. 

 
  

     Contraindicações 

 Por ser altamente irritante para os olhos e mucosas, não é indicado o uso a crianças, 

mulheres grávidas e durante a fase de lactação. Por apresentar ação teratogênica, há relatos 

de casos de aborto, partos prematuros e morte fetal. 

 

 

     Reações Adversas 

 Reações mais frequentes: rubor, queimação, exantema.  

 

 

     Precauções 

 Por ser irritante e lesiva para a pele, deve ser aplicada em consultório médico 

protegendo a pele em torno da lesão com vaselina sólida. O paciente deve retirar o produto 

após 4 horas de aplicação com água e sabão. 

 A podofilina deve ser aplicada apenas nas áreas afetadas. A aplicação da solução 

tópica de podofilina é altamente irritante aos olhos e mucosas. Em caso de contato com os 

olhos, pode provocar ulcerações na córnea.  

 A região verrugosa, em resposta ao tratamento, geralmente é removida deixando uma 

úlcera superficial no local e um grau moderado de dermatite nos tecidos circunvizinhos. 

Quando o tratamento é suspenso, a lesão pode ser tratada com pomada de ação antisséptica 



 

 

moderada. A cicatrização geralmente ocorre em poucos dias, exceto em lesões maiores que 

requerem um tempo mais prolongado.  

 A presença de outras lesões dermatológicas pode aumentar a absorção da podofilina, 

principalmente verrugas sangrando no local da aplicação. 

 A podofilina tópica é absorvida sistemicamente e pode atravessar a placenta, não 

devendo ser usada em nenhum período da gravidez, devido a teratogenicidade potencial. 

 O risco/benefício deve ser avaliado em situações clínicas como história de 

hipersensibilidade à podofilina ou em verrugas friáveis, sangrantes ou biopsiadas.  

 
 

     Concentração Recomendada 

 A Podofilina é usada nas concentrações de 5 a 30%, em um prazo de até 6 semanas. 

Também é utilizada sob a forma de pomadas, sozinha ou associadas a outros queratolíticos, 

para a eliminação de verrugas plantares. Pode ser formulada também em óvulos vaginais, 

veiculados em PEG, na concentração de 0,2 a 0,5% para o condiloma acuminato. 

Como veículo para a podofilina, pode ser utilizado o álcool, óleo mineral ou a Tintura 

de Benjoim, pois a podofilina é muito pouco solúvel em água fria; parcialmente solúvel em 

água quente, mas precipita quando há resfriamento; parcialmente solúvel no éter e 

clorofórmio; solúvel no álcool com ligeira opalescência e em soluções alcalinas diluídas. 

 
 

     Farmacotécnica 

Para melhor incorporação da podofilina, triture a podofilina a pó bem fino e depois 

solubilize (levigar) com o óleo mineral ou álcool. A podofilina é solúvel em álcool com ligeira 

opalescência, assim, sugerimos que faça um teste solubilizando a podofilina no álcool 

absoluto. 

Para o caso da incorporação da podofilina em tintura de benjoim, pode-se dissolver a 

mesma em DMSO (quantidade mínima suficiente), deixando em repouso para dissolução 



 

 

total. Posteriormente, incorporar a tintura de benjoim e agitar com o auxílio de um bastão de 

vidro.  

 Durante a manipulação da Podofilina, é indispensável o uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI’s) e um manuseio cuidadoso, pois o item é irritante para mucosas. 

 Após manipulada, deverá ser armazenada em frasco protegido da luz. 

 
 

     Toxicidade 

 O risco de toxicidade sistêmica aumenta após sua aplicação tópica sobre grandes 

áreas com concentrações altas durante períodos prolongados, na terapia de verrugas que se 

rompem, sangram ou que tenham sido submetidas à biopsia recente e por aplicação sobre 

pele sadia ou membranas mucosas. 

 

 
     Sugestões de Fórmulas 

 

 Óvulos vaginais 

 

Podofilina 2% 

Base para óvulos qsp 1 óvulo 

 

Indicação: HPV, condiloma acuminado (verrugas venéreas) no trato genital inferior, 

epiteliomatose múltipla superficial, papiloma juvenil da laringe e queratose pré 

epiteliomatose. 

Posologia: Aplicar um óvulo diariamente, antes de se deitar, a critério médico. Pela manhã 

fazer lavagem ou ducha vaginal, para remoção dos resíduos do medicamento. 

 

 Tintura de Podofilina 

 



 

 

Podofilina  10% 

Tintura de Benjoim 

qsp 

20mL 

 

Indicação: Condiloma acuminado (verrugas venéreas) no trato genital inferior, verrugas. 

Modo de usar: Aplicar cuidadosamente com o auxílio de um cotonete, protegendo as áreas 

ao redor com vaselina sólida ou pomada de óxido de zinco. Deixar por aproximadamente 4 

horas e lavar com água e sabão. Aplicar novamente após 4 a 5 dias.  

 

 Podofilina Oleosa 

 

Podofilina 10-25% 

Óleo Mineral qsp 20mL 

 

Indicação: Condiloma acuminado (verrugas venéreas) no trato genital inferior, verrugas. 

Modo de usar: Aplicar cuidadosamente com o auxílio de um cotonete, protegendo as áreas 

ao redor com vaselina sólida ou pomada de óxido de zinco. Deixar por 6 a 8 horas e lavar com 

água e sabão. A necessidade de novas aplicações dependerá da intensidade da reação local e 

da regressão das lesões.  

 

OBS.: Formulações meramente sugestivas, exigindo testes prévios para aprovação. 
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