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1. RESUMO 

O HPV é a abreviatura utilizada para identificar o Papilomavírus Humano, são vírus 

ubíquos de DNA epiteliotrópicos, frequentemente encontrado na região anogenital e 

raramente na mucosa oral, ambas com epitélio pavimentoso estratificado onde o 

vírus se manifesta com maior facilidade. A transmissão do HPV na mucosa oral pode 

ocorrer através do parto vaginal, auto-inoculação ou sexo oral. As manifestações 

mais comuns encontradas na mucosa oral são: Verrugas, Papiloma Escamoso e 

Condiloma Acuminado. A detecção do vírus pode ser através de diagnóstico clínico, 

citológico, biópsia ou biologia molecular que atualmente é o mais usado para 

confirmação. O tratamento dependerá do tipo de lesão que poderá ser clínico ou 

cirúrgico. O objetivo desta revisão é abordar a manifestação do papiloma humano 

(HPV) na mucosa oral e seu possível desenvolvimento em lesões malignas 

(carcinoma) e benignas. Com base neste estudo pode-se concluir que o vírus que 

contamina a região cervical pode contaminar a região oral, mas para a confirmação 

sobre a infecção do vírus e uma possível carcinogênese serão necessárias mais 

pesquisas.  

 

2. INTRODUÇÃO  

 

Os Papilomavírus Humano são pertencentes a família Papoviridae  do gênero 

Papillomavírus, o HPV é a abreviatura utilizada para identificar o Papilomavírus 

Humano, causador do condiloma acuminado (do grego Kondilus = tumor redondo, e 

do latim acuminare = tornar pontudo) (PEREZ et al, 2004) . Comumente encontrado 

na região cervical uterina com suspeitas de que eles podem estar relacionados em 

algumas lesões orais pré-malignas e malignas. 

Em 1983 foram observadas alterações citopáticas de HPV (coilócitos) em lesões 

orais, idênticas as encontradas nos carcinomas da cérvice uterina e desde então 

vários estudos tem abordado a possível presença do vírus na mucosa oral 

(SYRJANEN, 1983). 

As manifestações mais comuns encontradas na mucosa oral são: Verrugas, 

Papiloma Escamoso e Condiloma Acuminado causadas principalmente pelo HPV 16 

quando associados a carcinomas orais.  
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O diagnóstico pode ser clínico, citológico, biópsia ou biologia molecular onde 

o PCR é o mais sensível e específico, comparado aos outros métodos de biologia 

molecular e o tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, porém qualquer que seja 

adotado tem como objetivo a cura clínica, pois não há tratamento eficaz para a 

erradicação definitiva do vírus (TATTI et al, 2001 ; GROSS et al, 1999). 

Este trabalho foi feito através de revisão bibliográfica com objetivo de mostrar 

a manifestação do papilomavírus humano (HPV) na mucosa oral, a fisiopatologia, o 

diagnóstico, tratamento e a sua relação no desenvolvimento do carcinoma bucal. 

Com base nestes estudos, pode-se concluir que ocorre uma possível relação do 

HPV na mucosa oral, pois se trata de um vírus epiteliotrópico, isto é, tem o epitélio 

como principal sítio de infecção, podendo desenvolver o carcinoma bucal.  

3. OBJETIVO 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a possível relação do HPV no 

desenvolvimento do carcinoma bucal. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica, e a 

elaboração da pesquisa teve como ferramenta material já publicado sobre o tema. 

Artigos científicos da biblioteca virtual – SCIELO (ScientificElectronic Library Online), 

NCBI (US National Library of Medicine NationalInstitutesof Health) de 1984 a 2008, 

Livro Patologia Oral e Maxilofacial( 2º ed. ), Livro de Histologia Básica ( 11º ed. ). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Considerações gerais sobre o Papilomavírus Humano 

 “O HPV é a abreviatura utilizada para identificar o Papilomavírus Humano, 

causador do condiloma acuminado (do grego Kondilus = tumor redondo, e do latim 

acuminare = tornar pontudo) (PEREZ et al, 2000).” 

Os Papilomavírus Humano são pertencentes a família Papoviridae , do 

gênero Papillomavirus (DE VILLIARES et al, 2004). São vírus ubíquos de DNA 

epitéliotrópicos, bem pequenos (50-55nn), porém com uma biologia molecular bem 
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complexa que tem um tropismo por epitélio cutâneo e mucoso, produzindo diversas 

neoplasias epiteliais benignas e malignas em animais e humanos, os HPVs mucosos 

podem ser de baixo ou alto risco, dependendo do seu potencial oncogênico (DE 

VILLIARES et al, 2004; STERLING, 2004 ).  

O genoma do papilomavírus humano pode ser dividido em três regiões: uma 

região longa de controle (LCR) compreendendo cerca de 10% do genoma e as 

regiões precoce (E) e tardia (L), as regiões E aparecem para ser expressas logo 

após a infecção e codificam as proteínas envolvidas na indução e regulação da 

síntese de DNA são designadas E1 a E7, as regiões L são expressas em estágios 

posteriores da infecção, codificam as proteínas do capsídeo viral e são designadas 

L1 e L2. Do ponto de vista da transformação celular, as regiões E5,E6 e E7 são de 

maior importância (ZUR HAUSEN et al, 1996). 

 

5.2 HPV na cavidade oral  

 

Podemos considerar o epitélio que reveste a cavidade oral muito parecido 

com o epitélio que reveste a região da ectocérvix. Como o HPV é epiteliotrópico, 

podemos concluir que o mesmo vírus que contamina a cavidade oral, também pode 

contaminar a cérvix uterina. Segundo Junqueira e Carneiro o epitélio que reveste a 

mucosa oral é o epitélio estratificado pavimentoso, queratinizado ou não, 

dependendo da região e da ectocérvix epitélio pavimentoso estratificado. 

O HPV esta associado a uma variedade rara de lesões orais e tem 

aumentado as suspeitas de que eles podem estar relacionados em algumas lesões 

orais pré-malignas e malignas, a associação entre o câncer e a infecção pelo HPV 

no epitélio do trato genital já é bem conhecida, porém na mucosa oral ainda é 

controversa (MCGLENNEM, 2000; MILLER, 1994; MILLER, 1996; JONHSTONE 

2001; SCULLY, 2000; SCULLY  et al, 1985). 

Os processos de transmissão do HPV na mucosa oral ainda não estão claros, 

porém há quem admita que o mesmo possa ocorrer durante o parto vaginal ou auto-

inoculação e da prática de sexo oral (FREDERICKS et al,1993; ZUR HAUSEN et 

al,1996). 

Na região anogenital os tipos de HPVs mais frequentes são 6/11 e 16/18 no 

qual foram os tipos observados na região da mucosa oral, significando assim uma 

possível transmissão oro genital, o que potencializa este vírus como um importante 
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cofator no desenvolvimento do câncer oral como é considerado no colo uterino.  

(MILLER, 1994; MILLER, 1996; JONHSTONE, 2001; PALEFSK et al, 1995 ; 

SYRJANEN, 1987). 

Os fatores mais comuns no câncer oral estão associados ao fumo, álcool, 

deficiências nutricionais, sífilis e má higiene, sol, traumatismos (SHAFER, 1985; 

HINE, 1985; LEVY, 1985). Segundo Syrjanem et al (1999) o HPV pode ter um 

envolvimento ao câncer bucal, devido as alterações celulares  encontradas neste 

tipo de câncer serem as mesmas encontradas no câncer cervical tanto nas lesões 

pré-malignas e malignas. As primeiras alterações encontradas foram as alterações 

citopáticas de HPV, os coilócitos, comumente encontrados nas lesões da cérvice 

uterina e que apareceram em cânceres orais em 1983, sendo o HPV 16 o tipo mais 

frequente quando associados a carcinomas orais (SYRJANEN, 1983). 

Sabendo que as células neoplásicas se desenvolvem mais facilmente na 

camada basal do epitélio escamoso observou-se que de 77 tipos de HPVs, 41 deles 

tem um predomínio pelas mucosas, e que os HPVs 6 e 11 são encontrados em 

doenças benignas e os HPVs 16 e 18 são vírus de alto risco por estarem ligados em 

30% com neoplasias malignas humanas (SCULLY, 2002 ; VILLIARES et al, 1985 ; 

FEMIANO, 2000). 

 Alguns estudos mostram uma taxa elevada na prática de sexo oral, porém 

73% dos casos o resultado para HPV foram negativos (KOJIMA et al, 2001; XAVIER 

et al, 2007).  

Kellokoski et al (1992) apontou a possibilidade da saliva ter um papel 

importante na proteção contra a infecção pelo HPV, devido seus agentes 

antimicrobianos como as lisozimas, lactoferrina, IgA e citocinas.  

As lesões verrugosas do HPV podem se apresentar em qualquer localização, 

únicas ou múltiplas de diversos aspectos, como couve-flor, exofíticas, sésseis ou 

pendiculadas, serão denominadas como papiloma escamoso, condiloma acuminado 

ou verrugas (KING et al, 2002 ; LILLY et al, 2005 ). 

Pressupõe-se que o Papiloma Escamoso é induzido por HPV, sendo este 

uma proliferação benigna do epitélio escamoso estratificado que resulta em uma 

massa papilar. Clinicamente é um nódulo exofítico mole, indolor e pedunculado, com 

aparência de “couve-flor” ou verruga. Histopatologicamente é caracterizado por 

epitélio escamoso estratificado queratinizado, um arranjo com característica 



5 
 

semelhante a dedos, na porção central com tecido conjuntivo fibrovascular, são 

observados os coilócitos, células epiteliais claras alteradas pelo vírus, com o núcleo 

pequeno e escuro (picnótico) (NEVILLE et al, 2008). 

Hiperplasia focal do epitélio escamoso estratificado, benigna e induzida por 

vírus, a Verruga Vulgar é contagiosa e espalha-se com facilidade, comumente 

encontrada na pela e não na mucosa bucal, quando encontradas na boca quase 

sempre são brancas (NEVILLE et al, 2008) . 

Segundo Neville et al (2008) , o Condiloma Acuminado também é considerado 

como uma proliferação do epitélio escamoso estratificado, encontrado na genitália, 

região perianal, boca e laringe induzido por vírus. Encontrado vários tipos de vírus, 

porém os de maior frequência são os de alto risco 16 e 18. O condiloma é 

considerado uma doença sexualmente transmissível (DST). Se diagnosticadas em 

crianças podem ser considerada abuso sexual. A presença concomitante do 

condiloma nas regiões anal e bucal é muito comum.  

Clinicamente os condilomas são maiores que os papilomas e geralmente 

estão aglutinados a outros papilomas, quando relatadas em lesões orais, ocorrem 

com maior frequência na mucosa labial, palato mole e freio lingual. Bem visível com 

tamanho médio de um a um e meio centímetros e em lesões bucais de até três 

centímetros apresenta-se como uma massa exofítica, séssil, rósea, firme e bem 

demarcada. Histopatologicamente aparece uma proliferação benigna de epitélio 

escamoso estratificado acantótico, o epitélio de revestimento é maduro e 

diferenciado, mas as células muitas vezes mostram núcleos picnóticos e com a 

presença de uma zona clara circundando o núcleo (coilócitos), sendo este um 

aspecto microscópico de infecção por HPV (NEVILLE et al, 2008). 

 

 5.3. Métodos de diagnóstico  

 

Na atualidade a detecção do HPV pode ser feita através de vários métodos, 

como diagnóstico clínico, citológico, biópsia e biologia molecular. 

O diagnóstico clínico é bem controverso, pois a semelhança entre o condiloma 

acuminado e a verruga vulgar na cavidade oral é bem evidente (SYRJANEN et al, 

1984). 

Os aspectos citológicos caracterizam-se por coilócitos, halos citoplasmáticos e 

displasia nuclear que são os critérios maiores e mais importantes, porém para a 
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detecção do DNA do HPV os métodos mais sensíveis e específicos são os 

realizados pela biologia molecular como a imunohistoquímica e hibridização in situ, 

Southern blot, mesmo muito importantes são pouco sensíveis comparando ao 

método da reação em cadeia de polimerase (PCR) que é extremamente sensível, 

caracterizado pela amplificação de quantidades diminutas de sequência de DNA 

(LANCELLOTTI et al, 2000; MILLER,1996; WHITE,1996; KYL, 1996 ). 

 No diagnóstico feito através da biópsia não é possível confirmar e nem 

graduar a mesma, somente observar a lesão anatomopatológico, a confirmação 

somente através das técnicas de biologia molecular (AF CAMARGOS, 2001; DE 

MELO, 2001). 

 

5.4 Tratamento 

 

O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, tendo como objetivo a remoção da 

lesão visível, e não existe um tratamento eficaz para erradicação definitiva do HPV. 

Pode haver recidiva de lesões em locais tratados (TATTI et al, 2001; GROSS et al, 

1999). Os agentes cáusticos usados no tratamento clínico, produzem uma 

destruição tecidual, o mais usado é o ácido tricloacético que é aplicado uma vez na 

semana durante 4 semanas. Pode ser aplicado também a podofilina a 25%, em 

solução alcoólica ou em gel aplicada na lesão 2 a 3 vezes por semana ou os 

antiblásticos, como o 5-fluoracil em creme com a mesma eficácia dos outros 

agentes, porém com alto custo (CAMARGO, 2001; TATTI et al, 2001; SUSKIND et 

al, 1996 ).  

O tratamento cirúrgico é feito através da excisão cirúrgica, elétrica ou a laser, 

pode também ser feito a eletrocauterização ou crioterapia, porém pode ser dolorosa 

em caso de lesões mais extensas e inervadas (CAMARGOS, 2001; MELO, 2001; 

TATTI et al, 2001 ; SUSKIND et al, 1996; ). 

No caso de Papiloma Escamoso e Condiloma Acuminado, o tratamento 

específico é a excisão cirúrgica conservadora, preservando a amostra do tecido, 

eliminando a base da lesão, o que torna improvável a recorrência (NEVILLE et al, 

2008).  

O condiloma também pode ser tratado por ablação a laser, porém ainda sob 

questionamentos, devido a capacidade de se espalhar o vírus (HPV) através de 

microgotasaerossolizadas transportadas pelo ar (NEVILLE et al , 2008). 
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6. RESULTADOS 

 

Por ser um trabalho de revisão bibliográfica o item resultados não se aplica a 

este tipo de trabalho. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que por afinidade epitelial, o mesmo HPV que contamina a 

região cervical também pode contaminar a mucosa oral. Dentre as técnicas mais 

importantes para o diagnóstico do papilomavírus humano a biologia molecular é a 

mais importante, destacando-se o PCR o mais utilizado devido sua alta sensibilidade 

e especificidade, que nos permite observar os tipos de HPVs na carcinogênese 

cervical sendo o 16 e 18 os predominantes e do tipo 16 no carcinoma bucal. 

Podendo assim correlacionar que o mesmo vírus que causa o câncer cervical 

possivelmente está relacionado com o carcinoma bucal. 
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