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Introdução: O tumor de Buschke-Löwenstein ou condiloma acuminado gigante é uma rara
manifestação de doença sexualmente transmissível causada pelo papilomavírus humano (HPV) e
caracterizada pelo crescimento invasivo. Geralmente, apresenta-se como tumor exofítico,
verrucoso na região anogenital, tendo maior prevalência em homens imunocomprometidos e
ocasionalmente ocorre nas mulheres. Apresentaremos um caso de uma paciente de 18 anos com
condiloma vulvar gigante tratado com radioquimioterapia. Objetivos: Relato de caso raro e nova
opção de tratamento conservador para o tumor de Buschke-Löwensteinde vulva. Relato de caso:
Paciente do sexo feminino, 18 anos, referenciada ao Serviço de Cirurgia Pélvica/FCECON,
apresentando lesão verrucosa grosseira, acometendo grande parte da vulva, com extensão para
o terço inferior da vagina e região perianal. Sem história de doenças sexualmente transmissíveis
e com sorologia negativa para o HIV, relatou 4 meses de evolução e progressão da doença a
despeito do tratamento com ácido tricloroacético e crioterapia. Queixava-se de dor local,
sangramento ocasional e odor desagradável. O exame físico complementar demonstrou
linfonodomegalias inguinais bilateralmente. Realizou biópsia, a qual revelou, após microscopia,
condiloma acuminado. Após discussão multidisciplinar, em conjunto com a paciente, foi instituído
o tratamento com radioterapia (45 Gy) associado à quimioterapia à base de platina (cisplatina);
tendo excelente resposta, com remissão completa da lesão. Discussão: O condiloma acuminado
gigante, primeiramente descrito por Buschke-Löwenstein in 1925, é caracterizado por extensa
lesão exofítica, com aspecto de couve-flor, que acomete a mucosa anogenital. Com
comportamento invasivo e tendência à malignização, não há consenso na literatura com relação
ao tratamento padrão. Conclusão: O tratamento à base de radioquimioterapia é uma alternativa
interessante, demonstrando boa resposta e evitando uma cirurgia radical.
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