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Resumo:  

          O carcinoma epidermóide bucal (CEB) representa cerca de 95% dos casos de 

câncer bucal diagnosticados no mundo. Já está bem estabelecido que o tabagismo 

potencializado pelo álcool seja o principal fator de risco associado ao CEB. Controverso 

é o papel do papilomavírus humano (HPV) na etiologia do CEB, com alguns estudos 

demonstrando uma maior associação, enquanto outros não confirmam esta afirmação. O 

objetivo deste estudo foi investigar a presença do DNA do HPV em amostras de 

carcinomas epidermóides de boca. Métodos e Resultados: A presença do HPV foi 

investigada pela reação em cadeia da polimerase (PCR) em 74 amostras de carcinoma 

epidermóide bucal emblocados em parafina de um grupo de indivíduos diagnosticados 

no serviço de patologia bucal do HUJBB (Hospital Universitário João de Barros 

Barreto). Das 74 amostras de tecido de CEB, apenas uma (1,35%) foi positiva para a 

presença do HPV. Conclusão: Os resultados obtidos na nossa população específica 

sugere que o HPV não participa do processo da carcinogênese do CEB nos casos 

estudados. Futuras investigações serão necessárias para confirmar nossos resultados. 
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Introdução: 

          O carcinoma epidermóide bucal (CEB) representa mais de 90% das neoplasias 

malignas da cavidade oral1-3. O câncer bucal e o câncer faringiano representam junto o 

sexto tipo de câncer mais comum no mundo, estando entre os três primeiros lugares em 

áreas de alta incidência como o sul da Ásia
4
. A incidência anual estimada para 2012 é 

de cerca de 275.000 casos no mundo, sendo que dois terços destes casos ocorrem nos 

países em desenvolvimento 
4,5

. No Brasil é o sexto tumor maligno mais prevalente em 

homens e o sétimo em mulheres e segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), para 2012 mais de 14.000 novos casos de CEB serão diagnosticados. A 

patogênese do CEB está relacionada a fatores genéticos (alterações em oncogenes e 

genes supressores tumorais), alterados principalmente pelo consumo de tabaco e álcool, 

considerados epidemiologicamente como os principais fatores de risco para o câncer 

bucal
7
.  

Syrjänen et al. em 1983
8
, foram os primeiros a relatar a correlação entre o 

papilomavírus humano (HPV) e o câncer bucal, e desde então, inúmeros estudos 

epidemiológicos de HPV em tecidos neoplásicos orais têm sido reportado 
9,10,11,12,13

. Os 

subtipos de HPV-16, 18, 31 e 33 são os tipos mais comumente associados com 

displasias e com o desenvolvimento de CEB 
14,15

. O papel etiológico do HPV-16 em 

carcinoma epidermóide de orofaringe é considerável, com a maioria dos casos sendo 

HPV positivo. Por outro lado, há controvérsia sobre o papel do HPV em outros locais na 

cavidade oral, com muitos estudos não encontrando associação do vírus com a neoplasia 

16,17,18,20
.  



          Este estudo se propõe a investigar a presença do DNA do HPV através da reação 

em cadeia da polimerase (PCR) em 74 espécimes de CEB de pacientes diagnosticados 

em um centro de referência no estado do Pará – Amazônia-Brasil. 

Materiais e Métodos: 

          Para este estudo foram selecionados pacientes com confirmação histológica de 

CEB do Serviço de Patologia Oral do Hospital Universitário João de Barros Barreto 

(HUJBB), localizado na cidade de Belém, no estado do Pará / Amazônia / Brasil, no 

período de janeiro de 2007 a abril de 2011. O diagnóstico foi baseado no exame clínico 

e na revisão das características histológicas da biópsia. Foram selecionados pacientes 

com CEB em qualquer sítio anatômico da cavidade bucal, incluindo a orofaringe. 

Também foram selecionados os pacientes que tinham histórias negativas de exposição 

ao regime de quimioterapia ou de radioterapia antes da cirurgia, bem como aqueles 

casos com quantidades suficientes tecidos tumorais embebidos em parafina e contendo 

todas as informações clínicas documentadas.  

          Informações como sexo, idade do paciente no momento do diagnóstico, 

localização anatômica da lesão, exposição ao tabaco e/ou ao álcool e o estágio do tumor 

(classificação TNM)
21

, foram obtidos a partir de relatórios patológicos através de 

registros médicos dos arquivos do referido serviço. As amostras foram coletadas a partir 

da obtenção do consentimento informado dos pacientes. 

Isolamento de DNA a partir de as células tumorais: 

          Foram coletadas 10 seções de 5µm de espessura da mesma parte do bloco do 

tecido de parafina usada para diagnóstico histológico dos tecidos tumorais (n=74). A 

extração de DNA foi realizada no laboratório de papilomavírus humano do Instituto 

Evandro Chagas (IEC). Primeiro as secções foram desparafinizadas com xilol e lavadas 



em etanol a 100%. Após a centrifugação com 12.000rpm durante 15min, os pellets de 

tecidos foram digeridos com uma solução a 20% de proteinase K em QIAamp DNA 

ATL® tampão a 48°C durante 12 horas ou até que os fragmentos fossem 

completamente digeridos. Em seguida a proteinase K (QIAamp DNA mini-Kit, 

QIAGEN ®, Alemanha) foi inativada por incubação do material a 95°C durante 15 min.     

          No passo seguinte, 300µl de uma solução de fenol: clorofórmio: álcool isoamílico 

na proporção 25 : 24 : 1 foi adicionado ao tubo e, em seguida, centrifugada a 12.000 

rpm por 15 minutos. A fase aquosa foi separada em um novo tubo e adicionada 100 µl 

de uma solução 7,5M de acetato de amônio, seguido de 800µl de etanol a 100% para a 

precipitação do DNA a 20°C durante 12 horas. 

          Após centrifugação, tal como feito antes, os pellets foram ressuspendidos em 50 

µl de água ultrapura e armazenada a -20°C. A concentração de DNA foi determinada 

pelo método espectrofotométrico. 

Tipagem do HPV por PCR e seu sequenciamento: 

          Todas as amostras de tecidos orais foram primeiramente submetidas à 

amplificação do gene da β-globina humana. Utilizaram-se os iniciadores G73 e G74, 

que amplificaram um segmento de 250 pares de bases (pb) do gene da β-globina 

humana como um controle para a qualidade do DNA obtido na extração. A PCR foi 

realizada usando um termociclador (Eppendorf®, Hamburgo, Alemanha) numa mistura 

reacional contendo os seguintes componentes num volume final de 25 µl : 2,5µl de 

tampão 10x, 3,25µl, 25mM de MgCl2, 1,75µl de cada iniciador G73 e G74 (20 uM - 

Invitrogen®), 2,5µl, 10mM dNTP (AmershamBioscience®), 0,3µl de Taq ouro Roche 

(AppliedBiosystem®), 3µl  de DNA e  9,95 µl de H2O para cada amostra.  



          A condição inicial da PCR foi de 95°C durante 13 minutos, seguido por 40 ciclos 

de amplificação a 95°C durante 30 segundos, 55°C durante 1 min, 72°C durante 1 min e 

uma extensão final de 72°C durante 5 minutos. Os produtos de PCR foram analisados 

por eletroforese em gel de agarose a 1% (Invitrogen®). 

          As amostras β-globina positivas foram submetidas à detecção do HPV pela PCR 

com um volume final de 25μl, utilizando um conjunto de iniciadores GP5
+
 e GP6

+ 
que 

amplificam um fragmento do gene L1 viral com 150 bp
22

. A utilização deste par de 

primers permite a detecção e amplificação do segmento de DNA para a maioria dos 

tipos de HPV de alto risco, incluindo os HPV’s 16 e 18, comum em mucosa genital e 

oral
23

. Os produtos da PCR foram analisados por eletroforese em gel de agarose a 2%.  

Um controle positivo foi incluído em todas as reações e o controle negativo foi feito 

com água em vez de DNA.  

          As amostras HPV positivos foram então sujeitas as sequencias diretas dos 

produtos da PCR para GP5
+
 / GP6

+
, fragmento correspondente a 150bp para identificar 

o tipo de HPV. Aos produtos remanescentes da PCR com GP5
+
 / GP6

+ 
com um volume 

final de 25μL, foram aplicados ao gel de agarose a 2% e uma migração eletroforética foi 

feita para a separação de fragmentos. Os fragmentos das amostras positivas foram 

purificados a partir do gel (QIAquick Gel Extraction-Qiagen®), eluindo-se em 40μl de 

tampão de eluição.  

          A partir do produto purificado foram usados 5μl para realizar a reação de 

sequenciamento com um volume final de 10 ul (5μl de produto purificado + 2μl de cada 

iniciador GP5
+
 ou GP6

+
 + 2,5mM + 1μl de Big DyeTerminator® + 1μl de tampão, 

AppliedBiosystems®). As condições da reação foram: 25 ciclos de 96°C durante 45 

segundos, 50°C durante 45 segundos e 60°C durante 4 minutos. 



          O produto desta reação foi precipitado com isopropanol a 65%, etanol a 70% e 

adicionando 15μl de formamida para desnaturação a 95°C durante 5 minutos. 

Finalmente o produto foi aplicado em um sequenciador automático (ABIPrism 3130X - 

AppliedBiosystem®). O alinhamento de sequências foi obtido pelo programa Clustal 

W®v1.7 acoplado ao programa BioEdit® v7.1.1 e a análise da sequência da porção L1 

viral foi realizada utilizando os dados sobre o "Gene Bank" (www.ncbi.nlm.nih.gov).  

Resultados: 

          A amostra consistiu-se de 74 casos de carcinomas epidermóides orais primários 

sendo 42 do gênero masculino (56,8%) e 32 do gênero feminino (43,2%). A idade dos 

pacientes variou de 30 a 101 anos, com média de 65,6 anos. No que diz respeito à 

localização anatômica dos tumores primários, eles estavam localizados sobre a língua 

(n=21), assoalho bucal (n=18), rebordo alveolar (n=09), mucosa bucal (n=04), palato 

(n=13) e orofaringe (n=9). A exposição ao tabaco estava presente na história médica de 

59 pacientes e ausentes em 15. A maioria dos pacientes (63,5%) foi diagnosticada em 

estágios avançados da doença (III / IV), enquanto 36,4% dos pacientes tinham tumores 

em estágios iniciais (I / II). Das 74 amostras, 100% foram positivos para o gene da β-

globina humana e apenas um (1,35%) foi positivo para HPV.  

          A partir desta amostra positiva, foi detectado o HPV 16 por sequenciamento 

direto e visualizado por um fragmento de 150bp, em eletroforese em gel de agarose a 

2% pelos produtos da PCR. Notamos que a única amostra foi positiva para o subtipo 16 

e localizado na região de orofaringe, de um paciente jovem (<45 anos), do gênero 

feminino, no estágio IV e sem o hábito de fumar. 

 

 



Discussão:  

          Além dos tradicionais fatores de risco (tabaco e consumo de álcool), os HPVs de 

alto risco também têm sido associados como fatores de risco independentes para um 

subconjunto de CEB com prevalência entre 0% a 100% 
9,10,20,24-26

 , com variações de 

genótipos virais 
15,27

. A associação é reforçada pelo fato de que os mesmos tipos de 

HPV oncogênicos detectados em carcinomas de cérvice uterina foram identificados em 

carcinomas de cabeça e pescoço
28

. Apesar de ter sido encontrado em outros sítios 

anatômicos da cavidade oral, o HPV de alto risco é mais comumente encontrado na 

orofaringe 
13,29-35

.  

          Em outros sítios anatômicos da cavidade oral, com exceção das amídalas e da 

orofaringe, há uma maior prevalência do HPV, especialmente o subtipo 16, 

principalmente em hiperqueratose e/ou em lesões potencialmente malignas, bem como 

no epitélio oral normal 
15,36

. Isto sugere que o HPV pode atuar como iniciador da 

proliferação epitelial, com capacidade de desempenhar um papel nas fases iniciais da 

carcinogênese
36

.  

          Este estudo investigou a presença do HPV por meio da PCR em um total de 74 

espécimes de CEB, embebidos em parafina. A porcentagem de positividade nas 

amostras estudadas foi baixa, apenas 1,35% (1/74) em uma amostra da orofaringe 

estando nossos dados corroborando com o fato de que o HPV está mais frequentemente 

associado com tumores em pacientes que não mencionaram o uso do álcool e nem do 

tabaco
4, 40

. Resultados também semelhantes ao estudo de Ogura et al.
18

(1993), que não 

encontrou a presença de HPV em 121 amostras estudadas, bem como na pesquisa de 

Miguel et al.
37 

(1998), que observaram uma baixa prevalência de HPV em pacientes 

com carcinomas de cabeça e pescoço no Brasil. Riviero e Nunes 
20 

(2006) também não 



encontraram HPV em 40 amostras de parafina de carcinoma epidermóide bucal 

analisados por meio da PCR.  

          Investigações em curso indicam uma maior associação do HPV 16 com tumores 

de orofaringe 
34, 39

, no entanto, há evidências de que este tipo de HPV também esteja 

correlacionado com os carcinomas epidermóides de base de língua. Neste sentido 

convém mencionar o estudo de Mork et al.
29

 que mostrou que 50% dos tumores da 

orofaringe e 14% de tumores localizados na base da língua identificaram a presença do 

HPV 16.  

          Não menos importante nesta discussão, tem sido o papel da metodologia de 

detecção para a interpretação e valorização dos resultados. Muitos estudos justificam 

esta ampla variação nas taxas de prevalência encontradas na literatura pela 

heterogeneidade de estudos com diferentes amostras de tecido, parafinados ou frescos, 

diferentes metodologias utilizadas, como a imuno-histoquímica (IH), a hibridização in 

situ (ISH), a hibridização Southern Blot (SB), a dot-hibridização (DB), a captura híbrida 

(HC), a reação em cadeia da polimerase (PCR) e o sequenciamento (SEQ), além das 

variações na frequência de diferentes genótipos virais e os diferentes primers 

selecionados e pesquisados. Portanto, considera-se mais relevante as diferenças de 

metodologia para detecção de HPV, incluindo métodos mais ou menos precisos, do que 

os vários estágios do tumor e as diferenças nas populações-alvo estudadas, assim como 

as diferenças raciais e geográficas entre os estudos 
41-44

.  

          A imuno-histoquímica e a hibridação in situ são consideradas técnicas de baixa 

sensibilidade, além do que a imuno-histoquímica pode ser ligada a resultados não 

representativos, a fim de que a configuração possa induzir alterações estruturais nas 

moléculas que interferem na identificação de material viral, uma vez que é quase 



sempre realizada em material fixo. Outro ponto negativo para utilizar desta técnica é a 

sua disponibilidade limitada de anticorpos para os diferentes tipos que foram 

caracterizados de acordo com o seu potencial carcinogênico
45

. 

          Modernas técnicas de hibridização tem sido amplamente utilizada na 

identificação de HPV em amostras de tecido, em particular, a hibridização sourthern-

blot, a hibridização dot-blot e a hibridização reversa que pode detectar entre 1 a 10 

cópias de DNA viral 
46

. Mais recentemente a introdução da PCR tem proporcionado 

uma maior sensibilidade ao processo de identificação, uma vez que possa detectar 

quantidades mínimas de alvo do DNA
47

.  

          Tanto a hibridização in situ quanto a PCR foram criticadas por seus resultados 

obtidos usando o material fixado embebidos em parafina. Alterações genéticas 

resultantes da fixação poderiam introduzir falhas na detecção do material genético viral, 

de modo que o ideal para estas situações seria a utilização de amostras de tecido fresco 

armazenadas a baixas temperaturas, para preservar o material celular genético
48

.  

          Em 2007, Smeets et al.
49

, propuseram um algoritmo para a detecção de uma 

infecção por HPV clinicamente relevante com 100% de sensibilidade e especificidade 

utilizando uma combinação de imuno-histoquímica com p16 para o DNA do HPV 

seguido por seu iniciador geral GP5
+
 / GP6

+
 PCR em amostras positivas para p16 

INK4a, sendo que abordagens futuras serão confirmadas por outros estudos 
50

. 

          As amostras deste estudo foram submetidas a uma detecção da PCR específica ao 

DNA de HPV utilizando um iniciador conjunto de GP5
+
 e GP6

+
, que amplificam um 

fragmento do gene viral L1 de 150 bp
25

. A utilização destes iniciadores permite a 

detecção e amplificação do segmento de DNA a partir de pelo menos 23 tipos de HPV, 

incluindo tipos de HPV de alto risco, como 16 e 18 da mucosa genital e oral
23

.  



          Em conclusão nossos resultados sugerem que HPV não está presente na grande 

maioria dos casos de carcinomas epidermóides investigados. Futuras investigações, com 

maior quantidade de amostras e preferencialmente com tecido fresco devem ser 

realizadas para confirmar nossos achados.  
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