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RESUMO

O objetivo do presente estudo foi verificar a imunoexpressão de EGF em lesões orais associadas à infecção pelo HPV. A amostra foi composta por 
20 lesões: 15 Papilomas escamosos (PE); 4 Verruga vulgares (VC); 1 Condiloma Acuminado (CA). As informações clínicas foram obtidas através dos 
formulários de requisição laboratorial da Universidde Estácio de Sá. Para determinar as características histológicas das lesões foram avaliadas 
lâminas com cortes corados em H. E. Lâminas silanizadas contendo cortes de parafina foram utilizadas para realizar as reações
imunohistoquímicas utilizando o anticorpo primário EGF. A análise das imagens foi realizada com microscópio óptico e foi categorizada de acordo 
com o número de marcações positivas. As áreas observadas foram consideradas negativas quando não houve células positivas ou menos de 5% 
das células estavam coradas positivamente; fraco a moderado quando 5% a 50% das células foram coradas positivamente; e intenso, quando mais 
de 50% das células foram consideradas positivas. . Os resultados demonstraram que 55,55% dos pacientes portadores de lesões eram mulheres, e 
que a média de idade total foi de 34,41 anos. O sítio mais acometido foi a língua (40%), seguida do palato (20%). As principais características 
histológicas foram acantose (100%), papilomatose (90%), paraceratose (85%) e coilocitose (55%). Nas imagens obtidas por imunohistoquímica, a 
expressão de EGF foi observada em 19 casos (95%). Nestes, 1 era focal (5%), 9 (42%) fraco/moderado e 10 intenso (48%). Conclui-se que as lesões 
orais associadas à infecção pelo HPV foram mais frequentes em mulheres, sendo a língua o sítio mais envolvido e o PE a lesão mais diagnosticada. 
Dentre as características histológicas, de acordo com os achados, a acantose, papilomatose, paraceratose e coilocitose, são comuns nessas lesões. 
Também foi possível perceber que o EGF estava presente na maioria das lesões avaliadas sugerindo o seu envolvimento no processo de 
proliferação celular durante a infecção pelo HPV.
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