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RESUMO

O diagnóstico e o manejo das lesões orais, de modo particular as associadas à infecção pelo HPV, pode influenciar na escolha do método 
terapêutico. O objetivo deste estudo foi descrever os aspectos clínico-laboratoriais de lesões orais associadas à infecção pelo HPV. Trata-se de 
uma pesquisa seccional com base nos laudos obtidos em um laboratório de patologia oral de uma universidade privada do Rio de Janeiro no 
período de 1998 a 2015. Foi realizada com 103 espécimes clínicos provenientes de indivíduos diagnosticados com lesões orais associadas à 
infecção pelo HPV, obtidos por biopsia. Nos anos de 2004 (12,62%) e 2002 (10,68%) foram observados com um maior número de diagnósticos 
dessas lesões. Os sítios mais envolvidos foram a língua (33,33%), a mucosa labial (22,22%) e o palato (20,37%). A frequência das lesões foram: 
papiloma oral escamoso (84,26%), verruga vulgar (10,19%) e o condiloma acuminado (5,55%). A média de idade foi de 42,4 anos. O papiloma 
escamoso oral foi diagnosticado em 87 pacientes, com media de idade de 43,78 anos, raça-cor branca (72,42%), sendo a língua (37,36%) e o 
palato (24,17%) os sítios mais descritos com lesões do tipo exofíticas (12,08%) e pediculadas (10,99%) e que apresentaram-se com uma coloração 
esbranquiçada, com tamanho médio de 0,55 cm de diâmetro e assintomáticas. Quanto as 11 verrugas vulgares diagnosticadas, os indivíduos 
tinham média de idade de 24,77 anos, acometendo a maioria a região de mucosa labial com 7 lesões (63,64%). No presente estudo foi possível 
observar que mulheres apresentaram uma maior frequência de lesões em cavidade oral, sendo a língua o sitio mais envolvido e o papiloma oral 
escamoso a lesão mais diagnosticada. A descrição dos aspectos histológicos e moleculares destas lesões torna-se necessário de maneira que 
ocorra uma contribuição efetiva quanto ao conhecimento dos fatores que podem estar associados ao desenvolvimento destas lesões em cavidade 
oral na era da vacina tetravalente/nonavalente.
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