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O líquen plano bucal (LPB) é considerado uma condição cancerizável, segundo a Organização 
Mundial da Saúde. É uma doença de caráter inflamatório crônico, com etiologia incerta. Devido à 
alta prevalência da doença, que acomete principalmente as mulheres de meia idade, com um 
curso clínico doloroso nos tipos erosivos e atróficos, bem como seu potencial de transformação 
maligna em carcinoma de células escamosas em alguns tipos de LPB, os fatores possivelmente 
associados a sua patogênese, como as infecções virais, têm sido objetos de constantes estudos. 
Pesquisas recentes detectaram a presença do papilomavírus humano (HPV) em lesões de LPB, 
e relataram que este vírus pode apresentar um papel importante na patogênese do LPB. O objetivo 
deste estudo foi detectar a presença do DNA do HPV em tecido fresco proveniente de biópsia de 
um grupo de pacientes com LPB, e um grupo de pacientes sem lesões de LPB e correlacionar as 
variáveis epidemiológicas dos grupos estudados com a presença viral. Contudo, foram coletadas 
amostras de tecido fresco orais de 24 pacientes com diagnóstico histopatológico de LPB (Grupo 
Caso) e de 17 pacientes sem lesões de LPB pareados por sexo e idade (Grupo Controle). A 
detecção do HPV foi realizada por meio da nested PCR (nPCR). Obteve-se a positividade viral em 
41,7% das amostras teciduais do Grupo caso, e em 52,9% das amostras teciduais no Grupo 
controle. A maioria das lesões de LPB com positividade do HPV eram do tipo atróficas-erosivas 
(53,8%). Foi realizado o Teste Qui-Quadrado-Mantel-Haenszel e Teste exato de Fisher com nível 
de significância de 5%. No presente estudo, não foi encontrada uma correlação estatisticamente 
significante entre o HPV e a fonte de material estudada, bem como entre o HPV e os grupos 
analisados 
 
Descritores: Líquen Plano Bucal; Papilloma viridae; Reação em Cadeia da Polimerase. 
Área temática: Bases Biológicas e moleculares das Neoplasias. 
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