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RESUMO 

 
 
 
 
O vírus Epstein-Barr (EBV) é um herpes vírus humano que estabelece infecção 

persistente e está associado com várias doenças, como mononucleose infecciosa, 

linfomas, carcinoma de nasofaringe e leucoplasia pilosa, afetando principalmente 

pacientes imunossuprimidos. Leucoplasia pilosa é uma lesão epitelial não 

maligna associada ao EBV que ocorre principalmente nas bordas laterais de língua. 

É comum em indivíduos infectados pelo HIV e em pacientes que recebem 

medicações imunossupressoras. Histopatologicamente, a leucoplasia pilosa é 

caracterizada por hiperparaqueratose, acantose, células semelhantes a coilócitos ou 

células balonizantes, e discreto ou nenhum infiltrado inflamatório. As características 

histopatológicas da lesão não são patognomônicas, sendo necessária a detecção do 

EBV para o diagnóstico final de acordo com vários autores. O objetivo desse estudo 

foi verificar a presença do EBV, por meio da técnica de hibridização in situ, em 

lesões diagnosticadas histológicamente como sugestivas de leucoplasia pilosa e 

comparar esses resultados com algumas características histopatológicas.Trinta e 

seis espécimes foram selecionados do Serviço de Patologia Cirúrgica da Disciplina 

de Patologia Bucal. Todos foram submetidos à reação de hibridização in situ, e 27 

casos (75%) foram positivos, confirmando o diagnóstico anterior. Nenhuma das 

características histológicas analisadas puderam se correlacionar com a hibridização 



 

in situ. Pudemos concluir que a análise histopatológica ao H&E não pode substituir a 

hibridização in situ no diagnóstico final da leucoplasia pilosa. 

 

Palavras-Chave: Leucoplasia pilosa - vírus Epstein-Barr (EBV) - hibridização in situ - 

diagnóstico histopatológico – diagnóstico molecular 
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ABSTRACT 

 
 
 
Epstein-Barr virus (EBV) is a human herpesvirus that estabilishes persistent infection 

and is associated with many diseases, including infectious mononucleosis syndrome,  

lymphomas, nasopharyngeal carcinoma, and oral hairy leukoplakia, affecting 

principaly immunocompromised patients. Oral hairy leukoplakia is a non 

malignant, EBV-associated, epithelial disease that typically occurs on the lateral 

tongue borders. It is common in individuals with HIV infection and in patients 

receiving iatrogenic immunossupression. Histologically, hairy leukoplakia is 

characterized by shaggy hyperparakeratosis, acanthosis, “koilocyte”-like or ballon 

cells, and a paucity of inflamation. The histologically features of hairy leukoplakia are 

not patognomonic, and for the many authors definitive diagnosis requires 

demonstration of EBV. The aim of this study were to verify the presence of EBV, by 

in situ hibridization, in lesions diagnosed histologically suggestive of hairy leukoplakia 

and compare this results with histologically features. Thirty six biopsy specimens 

from lesions histologically suggestive of hairy leukoplakia were selected from the 

Department of Stomatology’s Oral Pathology Service archives. EBV in situ 

hibridization was performed on all 36 cases, and 27 cases (75%) were positive, 

confirmed the diagnose of oral hairy leukoplakia. Histopatologically features did not 

agree well with EBV in situ hibridization. We concluded that H&E histopathology 



 

should not be used as a substitute for in situ hibridization in the definitive diagnosis of 

hairy leukoplakia. 

 

keywords: oral hairy leukoplakia – Epstein-Barr virus (EBV) – in situ hibridization – 

histopathologic diagnostic – molecular diagnostic 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

 O vírus Epstein-Barr (EBV) pertence ao grupo do herpes vírus (HHV-4), e 

infecta aproximadamente 90% da população mundial adulta de forma assintomática 

(FAULKNER; KRAJEWSKY; CRAWFORD, 2000; CRAWFORD, 2001; RICKINSON; 

KIEFF, 1996). O EBV está envolvido na patogênese da mononucleose infecciosa, 

alguns tumores malignos de origem linfóide e epitelial, como linfoma de Burkit, 

linfoma imunoblástico, linfoma de Hodgkin , carcinoma de nasofaringe e leucoplasia 

pilosa (CRUCHLEY et al., 1997; WALLING et al., 2004a; WALLING et al., 2003; 

FAHRAEUS et al., 1990; PEGTEL; MIDDELDORP; THORLEY-LAWSON, 2004; 

RYON et al., 1993; MILLER, 1990; HILLE et al., 2002; RAAB-TRAUB; WEBSTER-

CYRIAQUE, 1997).  O vírus latente infecta linfócitos B circulantes, e embora essa 

infecção quase sempre seja controlada em níveis subclínicos, em determinadas 

condições, como o estado de imunossupressão do paciente, o EBV está associado à 

neoplasias malignas (CRAWFORD, 2001; FAULKNER; KRAJEWSKY; CRAWFORD, 

2000). 

 A leucoplasia pilosa é uma lesão benigna da mucosa oral que acomete 

principalmente a borda lateral de língua, caracterizada pela replicação do EBV nas 

camadas superficiais do epitélio (WALLING et al., 2003; RAAB-TRAUB; WEBSTER-

CYRIAQUE, 1997). Foi descrita inicialmente como exclusivamente associada à AIDS 

(GREENSPAN et al., 1984),  porém, posteriormente à sua descrição, alguns casos 

foram diagnosticados em pacientes HIV-negativos transplantados de órgãos sólidos 

(GREENSPAN et al., 1989; MACLEOD; LONG; SOAMES, 1990; SEYMOUR et al., 

1997) ou imunossuprimidos cronicamente por outras razões (MIRANDA; LOZADA-

NUR, 1996). 
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  Clinicamente, a leucoplasia pilosa apresenta -se como uma placa branca, 

corrugada, indolor, que não sede à raspagem, mais comumente encontrada em 

borda lateral de língua. O diagnóstico diferencial se faz com hiperparaqueratose, 

candidíase hiperplásica, líquen plano, nevo branco esponjoso, leucoplasia idiopática 

ou associada ao tabaco e glossite migratória (MIGLIORATI; JONES; BAUGHMAN, 

1993; SCHULTEN et al., 1991; TRIANTOS et al., 1997). Apresenta quadro 

histopatológico não patognomônico, caracterizado por hiperqueratose, degeneração 

balonizante, acantose e discreto infiltrado inflamatório (WALLING et al., 2004a,b; 

MIGLIORATI; JONES;.BAUGHMAN, 1993; GREENSPAN et al., 1989). 

 O critério utilizado para o diagnóstico final da leucoplasia pilosa tem sido 

motivo de especulação. Alguns autores preconizavam que apenas as características 

clínicas associadas aos achados histopatológicos seriam suficientes para fechar o 

diagnóstico (SHIBOSKY, 1987). Outros, defendem a idéia de que é necessária a 

demonstração do material genético do EBV nas células epiteliais (DE SOUZA; 

GREENSPAN; HAMMER, 1986; EC-CLEARINGHOUSE, 1993; GREENSPAN et al., 

1998). A detecção do vírus pode ser feita através de diversas técnicas como a PCR 

(polimerase chain reaction), hibridização in situ, imunoistoquímica, imunocitoquímica 

e microscopia eletrônica (SCHMIDT-WESTHAUSEN et al., 1993; MABRUK et al., 

1994; MABRUK et al., 1996; LANGFORD et al., 1992; WALLING et al., 2003). 

 Em algumas situações fica inviável a realização de técnicas complementares 

para detecção do vírus, por questões financeiras ou de estrutura laboratorial do 

serviço de diagnóstico, o que tem levado a um diagnóstico baseado apenas nas 

características histopatológicas da lesão (GREENSPAN et al., 1998). Seguindo 

esses postulados, o Serviço de Patologia Cirúrgica da FOUSP vinha, até então, 
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estabelecendo o diagnóstico sugestivo de leucoplasia pilosa, baseando-se nas 

alterações histopatológicas observadas ao H&E. 

 Mesmo com o quadro histopatológico característico, estudos mais recentes 

tem defendido a idéia de que o diagnóstico final de leucoplasia pilosa só é possível 

com a detecção do EBV, sendo o padrão ouro para esta detecção a técnica de 

hibridização in situ (EC-CLEARINGHOUSE, 1993; GREENSPAN et al., 1998; 

LOUGHREY et al., 2004; ). 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Vírus Epstein-Barr (EBV) 

 

 

 O vírus Epstein-Barr faz parte da família dos vírus herpes humanos (HHV-4) 

que infecta aproximadamente 95% da população adulta mundial. O vírus latente 

infecta linfócitos B circulantes e, na maior parte das vezes leva à infecção subclínica. 

Porém, o EBV pode estar associado à algumas doenças, malignas e benignas 

(FAULKNER; KRAJEWSKY; CRAWFORD, 2000). 

 O EBV foi primeiramente descrito em 1964 em cultura de células de linfomas 

de Burkitt de pacientes africanos (EPSTEIN; ACHONG; BARR, 1964). Desde então, 

o vírus tem sido isolado em outras neoplasias, em muitas das quais seu papel 

etiológico já foi bem estabelecido. Porém, para algumas destas neoplasias, mais 

estudos devem ser realizados na tentativa de elucidação de um possível papel 

patogênico deste vírus. As neoplasias de origem linfóide ligadas ao EBV incluem 

desordens linfoproliferativas em pacientes imunocomprometidos (CAILLARD; 

LACHAT; MOULIN, 2000) ,  alguns linfomas Hodgkin e alguns tipos de linfoma de 

células T (CRAWFORD, 2001). 

 Em pacientes imunocompetentes portadores do EBV, pode haver o 

estabelecimento de uma infecção persistente e de longa duração. Há a liberação 

constante ou intermitente do vírus através da saliva, infectando outros indivíduos 

através do contato oral. A infecção primária normalmente ocorre na adolescência, 

que em aproximadamente 30-50% dos casos causam a mononucleose infecciosa. 
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Essa associação de idade e desenvolvimento da mononucleose infecciosa não está 

muito clara, sendo sugerido como principal fator a carga viral de contágio. As doses 

virais ingeridas por crianças em contato com objetos contaminados seriam muito 

menores do que as ingeridas por adultos jovens através do beijo. Além disso, o EBV 

foi detectado em secreções do trato genital feminino e masculino , justificando a 

possibilidade da infecção pelo contato sexual (RICKINSON; KIEFF, 1996) 

 O EBV tem dois tipos celulares como alvo: linfócitos B e células epiteliais   

(PEGTEL; MIDDELDORP; THORLEY-LAWSON, 2004; LI et al., 1992). A capacidade 

do EBV em infectar linfócitos é vista na detecção freqüente do vírus em linfomas de 

Burkitt e também em sua capacidade em transformar linfócitos B periféricos em uma 

linhagem celular linfoblastóide de crescimento contínuo. A infecção do células 

epiteliais pode ser observada em aproximadamente todos os casos de carcinoma de 

nasofaringe, em alguns casos de carcinoma de estômago e pela detecção da fase 

replicante do vírus em lesões de leucoplasia pilosa (GREENSPAN et al., 1985; 

RICKINSON; KIEFF, 1996). 

 A infecção dos linfócitos B se dá pela adsorção do vírus à molécula CD21 na 

superfície celular. A ligação é feita por uma glicoproteína do envelope viral 

(gp350/220) que também é responsável pela interiorização do vírus através de 

endocitose (MARUO et al., 2001). No interior celular, o DNA viral migra para o 

núcleo onde é circularizado formando um episomo (RICKINSON; KIEFF, 1996). 

Esse processo in vitro transforma linfócitos B em linhagem linfoblastóide de 

crescimento permanente, que começam a expressar uma variedade de genes do 

ciclo latente; seis antígenos nucleares (EBNA 1, 2, 3A, 3B, 3C e LP), três proteínas 

de membrana latente (LMP 1, 2A e 2B) e duas pequenas seqüências de RNA não 
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poliadeniladas (EBER 1 e 2), sendo essas também expressas no ciclo produtivo 

(RICKINSON; KIEFF, 1996). 

 Podem ser reconhecidos três tipos de latência dependendo da variedade de 

expressão dos genes. A latência III (Lat lll) está presente em linhagens celulares 

linfoblastóides, sendo as outras duas formas associadas à neoplasias. Nos linfomas 

de Burkitt somente as EBERs e EBNA 1 são regularmente expressas (Lat l), 

enquanto que em linfomas de Hodgkin e carcinomas de nasofaringe as LMPs são 

também expressas (RICKINSON; KIEFF, 1996). 

 A mudança da fase latente para a fase lítica é precedida pela expressão da 

proteína BZLF1 (ZEBRA), um produto gênico imediato. Essa proteína age na 

ativação do gatilho para a replicação viral e também estimula outras proteínas como 

BHRF1, responsável pela produção da DNA polimerase viral e da timidina quinase, 

que são importantes para a replicação do DNA viral (RICKINSON; KIEFF, 1996). 

Finalmente produtos gênicos mais tardios são sintetizados, incluindo componentes 

estruturais dos vírions, como o antígeno do capsídeo viral (VCA) e a glicoproteína de 

envelope gp350 (STRAUS et al., 1993). 

 A infecção primária com o EBV ocorre na maioria das vezes na orofa ringe 

através do contato com a saliva de um indivíduo contaminado. Depois da infecção 

primária, o vírus pode estabelecer uma infecção persistente nos indivíduos 

contaminados (FAULKNER; KRAJEWSKY; CRAWFORD, 2000). 

 A presença do EBV em carcinomas de nasofaringe, a detecção do vírus no 

ciclo replicativo em células epiteliais da orofaringe de pacientes com mononucleose 

infecciosa e em lesões de leucoplasia pilosa, levaram a crer num papel central do 

epitélio orofaringeano na infecção primária e persistente do EBV. Levantou-se a 

hipótese de que o alvo primário do EBV seriam as células epiteliais. De acordo com 
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esse modelo, o vírus poderia replicar-se nas camadas mais diferenciadas do epitélio 

e persistir na camada basal, sendo a infecção dos linfócitos B um evento secundário 

(CRAWFORD, 2001). 

 Porém, estudos mais recentes contestam esse conceito. Em tecidos de 

pacientes com munonucleose infecciosa, o EBV é detectado em linfócitos B mas não 

em células epiteliais, sugerindo assim que linfócitos B das tonsilas possam ser o alvo 

primário da infecção pelo EBV (FAULKNER; KRAJEWSKY; CRAWFORD, 2000). 

 Em estudo com pacientes portadores de um defeito genético raro 

(agamaglobulinemia ligada ao X, XLA), buscou-se mostrar o papel dos linfócitos B e 

de células epiteliais na infecção primária pelo EBV. Essa deficiência é resultado de 

uma mutação herdada no gene da tirosina quinase, que impede a maturação das 

células B. Por meio do uso da PCR para detecção do DNA viral, observou-se que 

nenhum dos nove pacientes analisados mostravam evidência do EBV na saliva ou 

no sangue. Além disso, apesar da resposta imune mediada por linfócitos T estar 

presente em pacientes com XLA, nenhum apresentava células T específicas, que 

foram facilmente detectáveis em todos os pacientes EBV soropositivos do grupo 

controle (FAULKNER; KRAJEWSKY; CRAWFORD, 2000). Esses resultados 

sugerem que, na ausência de linfócitos B, células epiteliais não podem ser 

responsáveis pela infecção primária do EBV (CRAWFORD, 2001). 

 Existem poucas evidências que sustentem a hipótese  de que a infecção 

latente do EBV seja um evento freqüente em células epiteliais. Na leucoplasia pilosa, 

o melhor modelo para estudo da infecção do EBV em células epiteliais não 

neoplásicas , o vírus no ciclo replicativo é detectado nas camadas superficiais do 

epitélio, porém não há expressão de nenhum produto característico da fase latente 
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nas células da camada basal (CRUCHLEY et al, 1997; HERRMANN et al, 2002; 

FARIA et al, 2005; WALLING et al, 2004c).  

 A replicação do EBV pode ocorrer em células epiteliais normais, sugerindo 

assim que a replicação é insuficiente para a patogênese da leucoplasia pilosa e que 

alguns cofatores são necessários (WALLING et al., 2001). Alguns genes do ciclo 

latente são expressos durante a replicação do EBV na leucoplasia pilosa, e alguns 

deles expressos de forma concomitante na mesma célula epitelial (WEBSTER-

CYRIAQUE; MIDDELDORP; RAAB-TRAUB, 2000). A expressão de genes latentes 

durante o ciclo replicativo do EBV em células epiteliais podem ser os cofatores 

necessários para a patogênese da leucoplasia pilosa (WALLING et al., 2001; 

WEBSTER-CYRIAQUE ; MIDDELDORP; RAAB-TRAUB, 2000). Estudo de Walling 

et al constatou que a expressão de EBNA-2 em células epiteliais é um importante 

cofator associado com a patogênese da leucoplasia pilosa. A expressão desses 

genes se dá apenas nas camadas superficiais do epitélio (WALLING et al., 2004c).  

 A infecção latente do EBV em células epiteliais normais é um evento raro 

(MILLER et al., 1994; HERRMANN et al., 2002; FRANGOU; BUETTNER; 

NIEDOBITEK, 2005). Com uso de técnicas de imunoistoquímica e hibridização in 

situ, trabalho de Herrmann et al demonstrou a evidência de replicação do EBV em 

células epiteliais da língua em 4 de 164 amostras de 84 casos de autópsias. Em 

pacientes soronegativos para o HIV, células epiteliais da língua raramente 

apresentaram replicação do EBV. Todos os indivíduos com evidência de replicação 

viral eram imunocomprometidos, sugerindo um papel importante do sistema 

imunológico no controle do ciclo lítico do EBV em células epiteliais. Os achados do 

estudo revelaram que a replicação do EBV no epitélio orofaringeano não é um 

evento freqüente (HERRMANN et al., 2002). 
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 O papel da saliva na transmissão do EBV estimulou a investigação da ligação 

entre o EBV e doenças das glândulas salivares (RIVERA et al., 2003), 

principalmente em pacientes portadores da síndrome de Sjögren, apresentando 

resultados bastante conflitantes, não estabelecendo um papel do EBV na 

etiopatogênese da síndrome (NAGATA et al., 2004).  

 O carcinoma epidermóide de boca também tem sido relacionado ao EBV por 

alguns autores, porém não sendo estabelecido claramente o seu papel na 

carcinogênese em células epiteliais da cavidade oral (KOBAYASHI et al., 1999; 

SHIMAKAGE et al., 2002; SAND et al., 2000; CRUZ et al., 1997).  

 Linfomas não-Hodgkin, principalmente em pacientes infectados pelo vírus 

HIV, tem sido relacionados com o EBV. Em estudo de Iamaroon et al constatou-se a 

expressão de EBER em 4 dos 10 casos analisados (40%), sendo em todos os casos 

de pacientes HIV positivos houve detecção do EBV (IAMAROON et al., 2003). 

 O EBV também tem sido estudado quanto ao seu envolvimento na doença 

periodontal (SLOTS, 2005). Vários trabalhos apontam para a alta prevalência na 

detecção dos vírus herpes em lesões periodontais, levantando-se a hipótese de seu 

envolvimento na patogênese da lesão, porém não sendo estabelecido seu 

mecanismo de ação. Estudo de Saygun et al observou a presença do EBV em 72% 

dos casos de periodontite agressiva e 6% em pacientes sem doença periodontal 

(SLOTS, 2005).  
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2.2 Leucoplasia Pilosa – características clínicas, histopatológicas e 

etiopatogenia 

 

 

 A leucoplasia pilosa foi relatada pela primeira vez em 1984, por um grupo de 

pesquisadores norte-americanos da Universidade da Califórnia. O estudo foi relizado 

num grupo de 37 pacientes homossexuais e bissexuais masculinos 

imunossuprimidos pelo HIV (GREENSPAN et al., 1984). 

  A condição foi descrita como uma lesão branca, acometendo principalmente 

as bordas laterais da língua, podendo ser uni ou bilateral, sem limites precisos, 

apresentando superfície plana, corrugada ou pilosa, não removida quando raspada, 

com tamanho bastante variável (figura 2.1). Quando de sua descrição, pensou-se 

inicialmente em uma lesão associada exclusivamente à infecção pelo HIV 

(GREENSPAN et al., 1984). 

 

   

             Figura 2.1 -  Aspecto clínico da leucoplasia pilosa 
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 Desde sua descrição em 1984 até o ano de 1989, a lesão foi diagnosticada 

exclusivamente em pacientes homossexuais ou bissexuais masculinos acometidos 

pelo HIV (GREENSPAN; GREENSPAN, 1992). 

Em 1989 houve o primeiro relato de leucoplasia pilosa em paciente 

comprovadamente HIV negativo. Tratava-se de um paciente transplantado renal 

imunossuprimido cronicamente para evitar a rejeição do órgão transplantado. O 

diagnóstico definitivo da lesão foi realizado em bases moleculares, com a detecção 

do EBV por meio de hibridização in situ (GREENSPAN; GREENSPAN, 1989).  

 Posteriormente, inúmeros casos de leucoplasia pilosa foram descritos em 

pacientes HIV negativos, imunossuprimidos por outras razões como transplantados 

de órgãos sólidos (ITIN et al., 1988; MACLEOD; LONG; SOAMES, 1990; KING et al., 

1994; SEYMOUR;THOMASON; NOLAN, 1997; SCHMIDT-WESTHAUSEN et al., 

1993), lupus eritematoso sistêmico (MIRANDA; LOZADA-NUR, 1996), leucemia 

mieloblástica (SYRJÄNEN et al., 1989), levando a conclusão de que a leucoplasia 

pilosa estava associada à imunossupressão de um modo geral, não exclusivamente 

associada à infecção pelo HIV (ITIN et al., 1988; SYRJÄNEN et al., 1989).  

Pouquíssimos casos de leucoplasia pilosa foram descritos em pacientes 

imunocompetentes (WURAPA et al., 1999). 

 Em pacientes HIV negativos, o principal grupo afetado pela leucoplasia pilosa 

é o de transplantados de órgãos sólidos (SCHIMIDT-WESTAUSEN et al., 1993; 

KING et al., 1994; SEYMOUR; THOMASON; NOLAN, 1997). 

 Em levantamento realizado com um grupo de 159 pacientes transplantados 

renais, usuários de ciclosporina A, com relação à prevalência aos fatores de risco às 

infecções oportunistas da cavidade oral, 11,3% dos pacientes apresentaram lesões 
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de leucoplasia pilosa, sendo a segunda lesão mais freqüente no grupo. O período de 

observação clínica foi do segundo mês do transplante até 5 anos pós transplante 

(KING et al., 1994). 

 Uma metanálise com vários trabalhos de pesquisa em pacientes 

transplantados renais e cardíacos, usuários do imunossupressor ciclosporina A, 

revelou que 30% dos pacientes transplantados apresentaram leucoplasia pilosa. O 

período de início da lesão variou de 3 a 4 meses após o início da terapia 

imunossupressora (SEYMOUR; THOMASON; NOLAN, 1997). 

 O local de predileção de ocorrência da leucoplasia pilosa é a borda lateral de 

língua, podendo ser uni ou bilateral (GREENSPAN et al., 1984; 

GREENSPAN;GREENSPAN 1992; SOUTHAM et al., 1991; RABANUS et al., 1991; 

REICHART et al., 1989; SCHMIDT-WESTHAUSEN, 1993; FARIA et al., 2005). 

Porém, muito raramente, outros locais da mucosa oral tem sido acometidos pela 

lesão, como região retromolar, mucosa labial, assoalho de boca e palato mole 

(SCHIODT et al., 1987; TRIA NTOS et al., 1997; SOUTHAM et al., 1991; 

GREENSPAN et al., 1989). A única região afetada pela leucoplasia pilosa é a 

mucosa oral, não sendo descritos casos em outras mucosas como laringe, esôfago, 

ânus, vagina ou pele (GREENSPAN et al., 1989). 

 A partir de 1989 houve uma mudança no perfil demográfico em pacientes 

diagnosticados com leucoplasia pilosa. Os primeiros relatos da lesão em pacientes 

imunossuprimidos por outras razões datam dessa época (GREENSPAN et al., 1989; 

ITIN et al., 1988). No grupo de pacientes HIV positivos também houve uma 

mudança, sendo a lesão diagnosticada também em receptores de transfusão 

sangüínea, usuários de drogas injetáveis, hemofílicos e mulheres (SCIUBBA et al., 

1989). 
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 Estudos mostram que a leucoplasia pilosa é uma das lesões oportunistas  

mais freqüentes em pacientes HIV positivos, sendo menos freqüente apenas que a 

candidíase na maioria dos levantamentos realizados, com uma prevalência  de 

aproximadamente 20% (PATTON et al., 1998; ARENDORF et al., 1998; RAMIREZ-

AMADOR et al., 1998; TSANG; SAMARANAYAKE,1999; MARGIOTTA et al., 1999). 

 Há uma forte predileção da lesão pelo sexo masculino em idade adulta, sendo 

bastante rara em crianças, não apresentando casuística considerável (MAGALHÃES 

et al., 2000; PORTELA et al., 2002; FERGUSON et al., 1993; LASKARIS; 

LASKARIS; THEODORIDOU, 1995). A partir da década de 90, observa-se um 

número crescente de mulheres portadoras da leucoplasia pilosa (SHIBOSKI, 1997; 

MAGALHÃES, 2000). 

 A leucoplasia pilosa é na grande maioria das vezes assintomática, podendo 

apresentar, em alguns casos, principalmente na língua, ardência, normalmente 

associada a presença de hifas de Candida sp (EVERSOLE et al., 1986; SCHIODT et 

al., 1987; MCCULLOUGH; FIRTH; READE, 1997). 

 Classificada como uma lesão freqüentemente associada à infecção pelo HIV 

(GREENSPAN; GREENSPAN, 1989; SCHULTEN et al., 1991; EC-

CLEARINGHOUSE, 1993), a leucoplasia pilosa é considerada uma manifestação 

fortemente relacionada com a doença e incluída na Categoria B da classificação do 

CDC (CDC, 1993). 

 Pacientes com leucoplasia pilosa tem um prognóstico desfavorável no curso 

da infecção pelo HIV. Indivíduos HIV positivos, que desenvolveram a lesão, 

apresentando uma contagem de células TCD4 menor que 300/µl, têm prognóstico 

ruim. Observou-se também a diminuição no tempo de sobrevida, com relação a 

outros pacientes HIV positivos não portadores de leucoplasia pilosa, com a mesma 
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contagem de células TCD4 (MELNICK; HANNAN; DECHER, 1991; HUSAK; GARBE; 

ORFANOS, 1996).  

 A leucoplasia pilosa é considerada um sinal de agravamento da 

imunossupressão, sendo preditiva para o desenvolvimento da AIDS, podendo seu 

diagnóstico ser usado como indicador para a detecção precoce da infecção pelo HIV 

e também como prognóstico para os casos já confirmados (HUSAK; GARBE; 

ORFANOS , 1996; TRIANTOS et al., 1997; RAVINA et al., 1996; MARGIOTTA et al., 

1999; MCCULLOUGH; FIRTH; READE, 1997). 

  Com a introdução da HAART a partir de 1996, observou-se um declínio de 

algumas infecções oportunistas da cavidade oral, principalmente da candidíase e da 

leucoplasia pilosa, e um aumento nas lesões de condiloma acuminado. O 

surgimento dessas lesões está associado à baixas contagens de células TCD4+ e 

alta carga viral do HIV, demonstrando assim agravamento do estado de 

imunossupressão do paciente (GREENSPAN et al., 2001; EYESON et al., 2002; 

TAPPUNI; FLEMING, 2001; NICOLATOU-GALITIS et al., 2004; GREENSPAN et al., 

2004; CHATTOPADHYAY et al., 2005, MARCUS et al., 2005). 

 O quadro histopatológico da leucoplasia pilosa é caracterizado por hiperplasia 

epitelial, projeções de queratina, paraqueratose, acantose e presença de células 

balonizantes na porção média ou superficial da camada espinhosa e escasso ou 

nenhum infiltrado inflamatório na lâmina própria subjacente (GREENSPAN et al., 

1984; GREENSPAN; GREENSPAN, 1989; SCHIODT et al., 1987; GREENSPAN et 

al., 1998; GREEN et al., 1989; SOUTHAM et al., 1991; RABANUS et al., 1991). 

  A presença de hifas de Candida no epitélio da lesão tem sido um achado 

bastante freqüente (REICHART et al., 1989; SOUTHAM et al., 1991; FRAGA-

FERNANDEZ; VICANDO-PLAZA, 1992; MIGLIORATI; JONES; BAUGHMAN, 1993; 
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EVERSOLE et al., 1986), variando sua detecção em 26,1% dos casos (FICARRA; 

BARONI; GAGLIOTI, 1988) até 100% (BELTON; EVERSOLE, 1986). 

 Uma característica bastante marcante no quadro histopatológico da 

leucoplasia pilosa é a presença de células epiteliais com inclusões nucleares 

descritas como Cowdry tipo A (semelhantes às células infectados pelo herpes vírus), 

que são inclusões eosinofílicas circundadas por um halo claro (FOWLER; REED; 

BRANNON, 1989; FRAGA-FERNANDEZ; VICANDI-PLAZA, 1992).  

 Núcleos em vidro fosco , que são núcleos com cromatina caracteristicamente 

marginal e inclusões eosinofílicas e basofílicas que conferem um padrão homogêneo 

a toda superfície nuclear, também foram descritos como característicos da lesão 

(FRAGA-FERNANDEZ; VICANDI-PLAZA, 1992; MIGLIORATI; JONES; 

BAUGHMAN, 1993). Outra alteração nuclear descrita na lesão foi uma condensação 

nodular de cromatina ao longo da membrana nuclear, característico da célula 

epitelial infectada por EBV, condição denominada de “núcleo em colar” (nuclear 

beading) (MIGLIORATI; JONES; BAUGHMAN, 1993). 

 O quadro histopatológico da leucoplasia pilosa, isoladamente, não pode ser 

considerado como diagnóstico definitivo, pois algumas outras lesões da mucosa oral 

apresentam quadro clínico e histopatológico semelhantes, como as chamadas falsas 

leucoplasias pilosas (GREEN et al., 1989). 

 Nas primeiras descrições da leucoplasia pilosa, os autores acreditavam que a 

lesão seria uma forma de candidíase. Porém , a hipótese da Candida como agente 

etiológico da lesão logo foi descartada, pois os pacientes não respondiam ao 

tratamento com drogas antifúngicas (GREENSPAN et al., 1984; GREENSPAN; 

GREENSPAN, 1992). Pela análise histopatológica, por apresentar células epiteliais 

com efeitos citopáticos semelhantes aquelas contaminadas pelo HPV, pensou-se na 
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possibilidade do vírus como agente etiológico, porém não houve sua detecção por 

técnicas de biologia molecular como a hibridização in situ (EVERSOLE et al., 1986; 

GREENSPAN et al., 1984). 

 O agente etiológico da leucoplasia pilosa ficou bem estabelecido com estudos 

envolvendo hibridização in situ, nos quais a detecção do EBV se fez em todos os 

casos analisados (GREENSPAN et al., 1987; DE SOUZA; GREENSPAN; HAMMER, 

1986). 

 A origem das partículas virais do EBV que infectam os queratinócitos da 

leucoplasia pilosa é um fator controverso na literatura. A primeira teoria seria a 

reativação de uma infecção latente do EBV presente em células da camada basal do 

epitélio (SCHMIDT-WESTHAUSEN et al., 1993; SANDVEJ et al., 1992; BECKER et 

al., 1991). Essa teoria tem sido bastante contestada, pela falta de evidências da 

expressão de genes do ciclo latente do EBV em células da camada basal. A 

segunda teoria seria uma infecção das células epiteliais por EBV presentes em 

linfócitos B que migrariam para o epitélio. Teoria também bastante contestada, pela 

escassez ou nenhum infiltrado inflamatório na lâmina própria adjacente (RAAB-

TRAUB; WEBSTER-CYRIAQUE, 1997; HILLE et al., 2002). 

 A teoria mais aceita seria a da reinfecção constante com partículas virais 

oriundas de secreção orofaríngeana e da saliva (HILLE et al., 2002; RAAB-TRAUB; 

WEBSTER-CYRIAQUE, 1997; MILLER et al., 1994; WALLING; FLAITZ; NICHOLS, 

2003; HERRMANN et al., 2002; TEO, 2002; CRUCHLEY et al., 1997). O suporte 

dessa teoria se dá pela falta de expressão de proteínas do ciclo latente do EBV em 

células da camada basal, pela detecção do vírus através de hibridização in situ 

somente nas áreas superficiais do epitélio. Outro fator importante para validação da 

hipótese é a detecção de partículas de EBV em secreções da orofaringe 



 

 

35 

(MAURMANN et al., 2003; FAFI-KRAMER et al., 2005; FRIAS et al., 2001; 

WALLING; FALITZ; NICHOLS, 2003; DIAZ-MITOMA et al. , 1990) e saliva 

(IDESAWA et al., 2004; IKUTA; HOSHIKAWA; SAIRENJI, 2000). 

 O EBV pode ser encontrado em toda a mucosa oral (BRAZ-SILVA et al., 

2005; AMMATUNA et al., 2001; AMMATUNA et al., 1998), porém o local de 

predileção absoluta da lesão de leucoplasia pilosa é a língua, especialmente sua 

borda lateral (FARIA et al., 2005). Alguns autores tem relacionado essa predileção 

devido a uma diminuição das células de Langerhans na região de borda lateral de 

língua (DANIELS, 1984), também observadas em lesões de leucoplasia pilosa 

(WALLING et al., 2004a; BECKER, 2003; LILLY et al., 2005), podendo essas células 

estabelecer papel importante na patogênese da lesão. 

 As lesões de leucoplasia pilosa apresentam os dois tipos de EBV, tipo 1 e 2 

(GREEN et al., 2002; WALLING et al., 2004b), sendo que há um intercâmbio entre 

partículas virais de EBV de queratinócitos da lesão e células B periféricas (GREEN 

et al., 2002; PALEFSKY et al., 2002; LAGENAUR; PALEFSKY 1999), não havendo 

assim uma separação entre esses dois compartimentos. 

 A leucoplasia pilosa é caracterizada pelo ciclo replicativo do EBV nas 

camadas superficiais do epitélio. Porém alguns autores não acham suficiente o ciclo 

replicativo produtivo para explicar a patogênese da lesão (WALLING et al., 2001). 

Trabalhos mostram que, a expressão de genes do ciclo latente, seriam importantes 

cofatores no desencadeamento da lesão (CRUCHLEY et al., 1997; WALLING et al, 

2004c). Mesmo com a expressão de genes do ciclo latente, estes só foram 

expressos nas camadas superficiais do epitélio (WALLING et al, 2004c). 
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2.3 Diagnóstico 

 

 

 A leucoplasia pilosa tem como principais características clínicas ser uma 

placa branca, de superfície corrugada ou lisa, não cede quando raspada, com 

extensão variando de milímetros a centímetros, não apresentando na grande maioria 

dos casos qualquer sintomatologia (GREENSPAN et al., 1984). Os aspectos clínicos 

são característicos porém não patognomônicos da lesão (GREEN et al., 1989). 

 Os diagnósticos diferenciais para a leucoplasia pilosa incluem a candidíase 

hiperplásica, líquen plano, nevus branco esponjoso, leucoplasia idiopática ou 

associada ao tabaco, a hiperqueratose traumática e a glossite migratória 

(SCHULTEN et al., 1991; TRIANTOS et al., 1997). 

 O diagnóstico da leucoplasia pilosa, segundo um grupo de autores, pode ser 

firmado apenas em bases clínicas, pois o quadro apresenta características bastante 

peculiares, sendo suficientes nos casos em que se conhece a soropositividade para 

o HIV do paciente (EVERSOLE et al., 1986; SCHIODT et al., 1987; TRIANTOS et al., 

1997). 

 Porém, alguns autores, acreditam que o diagnóstico deva ser firmado em 

bases clínicas e histopatológicas, pois apenas o quadro clínico da lesão não é 

suficientemente específico para o diagnóstico (SHIBOSKY, 1987).  

 O quadro histopatológico da leucoplasia pilosa é caracterizado por 

hiperparaqueratose e acantose, presença de células balonizantes na camada 

espinhosa (núcleo picnótico e halo perinuclear), escasso ou nenhum infiltrado 

inflamatório no tecido conjuntivo subjacente e atipia celular discreta em alguns casos 

(GREENSPAN et al., 1998; REICHART et al., 1989).  
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 Outra característica freqüentemente encontrada no quadro histopatológico da 

leucoplasia pilosa é a presença de hifas de Candida nas camadas superficiais do 

epitélio, fato ocorrido em aproximadamente 50% dos casos (SCHIODT et al., 1987; 

GREEN et al., 1989). 

 Vários autores, analisando o quadro histopatológico da lesão,  buscaram as 

características mais marcantes e freqüentes na tentativa de estabelecer padrões 

diagnósticos (SCHIODT et al., 1987; FRAGA-FERNÁNDEZ; BENITO; LIZALDEZ, 

1990). Na análise histopatológica de 40 casos de leucoplasia pilosa, Schiodt et al 

observaram hiperparaqueratose em 100% dos casos, acantose (80%), projeções 

epiteliais (80%), coilocitose (98%), hifas de Candida (43%) e ausência de infiltrado 

inflamatório no tecido conjuntivo subjacente em 78% dos casos (SCHIODT et al, 

1987). Fraga-Fernández et al., analisando 32 casos, chegaram a conclusões 

bastante semelhantes, havendo uma maior associação de hifas de Candida (71,8%) 

encontrada na série estudada. Nesse estudo foram descritas também alterações 

nucleares encontradas na leucoplasia pilosa (FRAGA-FERNÁNDEZ; BENITO; 

LIZALDEZ, 1990). 

 As características histopatológicas mais freqüentes na leucoplasia pilosa não 

são exclusivas da lesão, pois hiperparaqueratose e coilocitose podem ser 

observadas também na candidíase e em leucoplasias, que constituem diagnósticos 

diferenciais da lesão (EVERSOLE et al., 1986; REICHART et al., 1989).  

 Green et al, (1989), relataram 16 casos de lesões clinica e histologicamente 

semelhantes à leucoplasia pilosa diagnosticados em pacientes comprovadamente 

HIV negativos. Esses casos foram submetidos à hibridização in situ para a detecção 

do EBV, em que não se observou sua detecção em nenhum dos 16 casos. Os 

achados desse trabalho mostraram que o diagnóstico da leucoplasia pilosa não 



 

 

38 

poderia ser baseado em características histopatológicas apenas, sendo que a 

detecção do EBV através da hibridização in situ seria uma ferramenta imprescindível 

para o diagnóstico final (GREEN et al., 1989). 

 Por não apresentar um quadro clínico e histopatológico patognomônicos, o 

diagnóstico final de leucoplasia pilosa só pode ser fechado com a detecção de seu 

agente etiológico, o EBV (GREENSPAN et al., 1998; EC-CLEARINGHOUSE, 1993). 

  A detecção do vírus pode ser feita através de diversas técnicas como a PCR 

(polimerase chain reaction), hibridização in situ, imunohistoquímica, 

imunocitoquímica e microscopia eletrônica (SCHMIDT-WESTHAUSEN et al., 1993; 

MABRUK et al., 1994; MABRUK et al., 1996; LANGFORD et al., 1992; WALLING et 

al., 2003). O padrão-ouro para o diagnóstico da leucoplasia pilosa é a técnica de 

hibridização in situ (GULLEY, 2001; LOUGHREY et al., 2004). 

 As características citopáticas da leucoplasia pilosa foram comparadas com a 

detecção do EBV por meio da hibridização in situ no diagnóstico da leucoplasia 

pilosa (GREENSPAN et al., 1998). Falsos negativos variaram entre 8% e 25%, e 

falsos positivos entre 8% e 25%. Células balonizantes e halo perinuclear foram 

encontrados em todos os casos confirmados por hibridização in situ, porém, essas 

alterações também foram encontradas em 75% dos casos que foram negativos para 

detecção do vírus. As alterações nucleares mais encontradas foram inclusões e 

homogeneização. Os autores concluíram que as características citoplasmáticas não 

podem ser utilizadas como parâmetros para o diagnóstico, e que, as alterações 

nucleares demonstraram-se um bom parâmetro, porém não completo, se comparado 

a hibridização. Considerando o potencial alto de falsos negativos e positivos, o 

quadro histopatológico da lesão não pode ser usado como substituto da reação de 
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hibridização in situ para o diagnóstico definitivo da leucoplasia pilosa (GREENSPAN 

et al., 1998). 

 O material para exame classicamente é oriundo de biópsias, porém alguns 

autores, na tentativa de desenvolvimento de técnicas diagnósticas menos invasivas, 

utilizaram a citologia esfoliativa como substituto da biópsia em alguns trabalhos 

(LANGFORD et al., 1992; MIGLIORATI; JONES; BAUGHMAN, 1993; AMMATUNA 

et al., 1998; SCULLY et al., 1998; AMMATUNA et al., 2001; WALLING et al., 2003; 

BRAZ-SILVA et al., 2005).  

 A citopatologia foi avaliada como substituta da histopatologia no diagnóstico 

da leucoplasia pilosa. Esfregaços da lesão foram corados pela técnica de 

Papanicolaou e demonstraram a presença de numerosos queratinócitos com 

condensação nuclear, característico da infecção por EBV, condição denominada 

“núcleo em colar” (nuclear beading). O exame citopatológico foi considerado como 

um método seguro, fácil, rápido, prático, não invasivo e barato (MIGLIORATI; 

JONES; BAUGHMAN, 1993; FRAGA-FERNÁNDEZ; VICANDI-PLAZA, 1992). A 

microscopia eletrônica também foi utilizada para análise citopatológica, tendo 

melhores resultados se comparados ao da microscopia de luz (EPSTEIN et al., 

1995). 

 Assim como o quadro histopatológico, as características citopatológicas não 

são patognomônicas da lesão, sendo dessa forma necessária a detecção do EBV 

também nessa forma diagnóstica (LANGFORD et al., 1992). 

 A associação de técnicas de biologia molecular para identificação do EBV em 

material de exame citológico tem sido realizada (KOBAYASHI et al., 1998; 

MIGLIORATI; JONES; BAUGHMAN, 1993; LANGFORD et al., 1992; MABRUK et al., 
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1994; AMMATUNA et al., 1998; SCULLY et al., 1998; AMMATUNA et al., 2001; 

WALLING et al., 2003; BRAZ-SILVA et al., 2005). 

 

 

2.4 Tratamento 

 

 

 Normalmente a leucoplasia pilosa não requer tratamento específico, pois 

geralmente a lesão não causa sintomatologia, porém questões estéticas podem 

levar o paciente desejar a solução do caso clínico (GREENSPAN et al., 1990). Outro 

fator que justificaria o tratamento da leucoplasia pilosa seria o fato do intercâmbio de 

partículas virais da lesão com linfócitos B periféricos. Nesse caso, a lesão 

funcionaria como um reservatório de EBV, que posteriormente poderiam infectar 

células B circulantes (GREEN et al., 2002; PALEFSKY et al., 2002; LAGENAUR, 

1999). 

 O tratamento sistêmico da leucoplasia pilosa consiste no uso de 

antiretrovirais, que interrompem o ciclo replicativo do EBV. As drogas mais utilizadas 

são: aciclovir (800mg 5x ao dia); desciclovir (250mg 3 x ao dia); famciclovir (500mg 3 

x ao dia) e valaciclovir (1000mg 3 x ao dia) (BARR, 1995; WALLING et al., 2003). O 

período de resolução da lesão varia em torno de 1 a 2 semanas, podendo haver 

uma recidiva de 1 a 4 meses após a descontinuação do tratamento (GREENSPAN et 

al., 1990; WALLING et al., 2003). 

 Em determinadas fases da AIDS, em que o paciente faz uso de antivirais, o 

tratamento da leucoplasia pilosa seria desnecessário, pois o esquema terapêutico 

empregado suficiente para a redução da lesão (FICARRA et al., 1992). 
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 Alguns autores salientam a inconveniência do uso da medicação sistêmica 

para o tratamento da leucoplasia pilosa, pois seus efeitos secundários não são 

desejáveis, podendo haver desenvolvimento de resistência viral ao medicamento. 

Em resposta a esses problemas, os autores indicam o uso de medicamentos 

tópicos, como a solução alcoólica de podofilina ou o ácido retinóico (TRIANTOS et 

al., 1997). 

 A podofilina é um agente quimioterápico  que interfere na replicação celular. A 

solução alcoólica de podofilina a 25% tem sido utilizada no tratamento tópico da 

leucoplasia pilosa com relativo sucesso (LOZADA-NUR; COSTA, 1992; SANCHEZ; 

SPIELMAN; EPSTEIN, 1992). O medicamento possui um gosto bastante amargo e 

desagradável, retornando o paladar ao normal aproximadamente uma hora após a 

aplicação. Alguns pacientes podem relatar discreta indisposição gástrica (LOZADA-

NUR; COSTA, 1992). A podofilina tem efeitos celulares tóxicos, porém seu 

mecanismo de ação terapêutico na leucoplasia pilosa é desconhecido. 

Descontinuado o tratamento, costuma-se recidivar a lesão após algumas semanas 

(LOZADA-NUR; COSTA, 1992). 

 O uso tópico de ácido retinóico (tretinoina) tem sido preconizado por alguns 

autores. Esse ácido age inibindo a replicação viral in vitro e induz a diferenciação 

celular, havendo um estímulo da descamação epitelial (LOZADA-NUR; COSTA, 

1992). O ácido retinóico é um desqueratinizador que tem sido utilizado para modular 

a presença de células de Langerhans no líquen plano oral, levando a crer que sua 

atuação na leucoplasia pilosa seja a mesma. Interrompido o tratamento, as lesões 

tendem a recidivar após alguns dias (GOWDEY; LEE; CARPENTER, 1995). 

 Comparando os dois medicamentos de uso tópico para o tratamento da 

leucoplasia pilosa, pode-se observar o custo menos elevado da podofilina, sua 



 

 

42 

simplicidade de aplicação e seu efeito mais prolongado (GOWDEY; LEE; 

CARPENTER, 1995). 

 O esquema terapêutico da podofilina consiste na aplicação de solução 

alcoólica a 25% com cotonete na lesão, de 2 a 3 vezes ao dia, fazendo um 

bochecho com água durante 30 a 60 segundos após a aplicação. O tratamento 

geralmente tem duração de uma semana (BARR, 1993). 

 Utiliza-se o ácido retinóico em solução tópica a 0,05%, aplicando na área 

afetada por um a dois minutos, diariamente, durante vários dias (BARR, 1993). 

 A excisão cirúrgica conservadora também pode ser considerada uma 

alternativa terapêutica para pequenas lesões de leucoplasia pilosa. A crioterapia foi 

utilizada por alguns autores (HERBST et al., 1989). 

 Os medicamentos antirretrovirais também podem produzir regressão da 

leucoplasia pilosa. A combinação de terapias no tratamento de pacientes com 

infecção avançada pelo HIV, suprime a carga viral a níveis abaixo do detectado e 

eleva a contagem de linfócitos TCD4+. Conseqüentemente, o sistema imunológico 

do paciente com HIV/AIDS melhora de forma significativa e observa-se normalmente 

a regressão total da Leucoplasia pilosa e de outras manifestações bucais 

relacionadas  a imunossupressão (BROCKHEIMER et al., 1989). 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

1) Verificar a presença do EBV em lesões diagnosticadas clínica e ou 

histopatologicamente como sugestivas de leucoplasia pilosa no Serviço de 

Patologia Cirúrgica da Disciplina de Patologia Bucal da FOUSP. 

2) Verificar a correlação das características histopatológicas da leucoplasia 

pilosa com a identificação do EBV. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo, através do parecer n0  104/05 (Anexo 

A). 

 Foram utilizados 36 espécimes emblocados em parafina do arquivo do 

Serviço de Patologia Cirúrgica da Disciplina de Patologia Bucal do Departamento de 

Estomatologia da FOUSP,  que receberam laudo histopatológico de “quadro 

sugestivo de leucoplasia pilosa” ou de “leucoplasia pilosa”.  

Os dados relativos às lesões como sexo, raça, idade, localização anatômica e 

status sorológico para o HIV foram obtidos através da consulta das fichas de pedido 

de exame anátomo-patológico (Anexo B) e compilados para futura análise. 

 

 

4.1 Reação de hibridização in situ   

 

 

 Os espécimes foram cortados na espessura de 5 µm e montados em lâminas 

de vidro preparadas com adesivo à base de 3-aminopropyltriethoxy-silano (Sigma 

Chemical Co., MO, USA) 10% em etanol 100% e secas em estufa a 37°C por 24 

horas. 

 Os cortes histológicos foram desparafinizados em dois banhos de xilol (30 

min.- 59°C, 20 min.- 25°C). Em seguida, os cortes foram hidratados em cadeia 

decrescente de etanol (absoluto I, II, III, 95% e 85%) e após imersos por 10 minutos 
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em solução de hidróxido de amônia a 10% em etanol 95% para remoção do 

pigmento formólico. Os preparados foram então lavados em água corrente por 10 

minutos, e sofreram duas passagens em água destilada. 

Toda a reação para a detecção do EBV (com exceção das sondas) foi 

realizada com o PNA ISH Detection Kit (DakoCytomation, Glostrup, Denmark), que 

continha lâminas controle, positivas e negativas a serem reali zadas junto com cada 

bateria de lâminas. Como casos controle positivos da reação, foram utilizados 

espécimes de linfoma sabidamente positivos para o EBV, gentilmente cedidos pela 

Divisão de Patologia do Instituto Adolfo Lutz. 

 Com as lâminas colocadas em câmara úmida, os cortes sofreram tratamento 

à base de proteinase K, diluída em uma solução tampão à base de TRIS (Tris-

hidroximetilainoetano) (10mM TRIS e NaCl, pH=7,6), na proporção de 1:10, durante 

25 minutos em temperatura ambiente. Em cada corte utilizou-se 150 µl de proteinase 

K diluída. Após o período de 25 minutos, as lâminas foram incubadas por 3 minutos, 

duas vezes, em água destilada. Em seguida, passagem por etanol 95% por 10 

segundos. Os cortes permaneceram por 5 minutos em câmara úmida para secarem. 

 Após o pré-tratamento dos cortes com a proteinase K, iniciou-se a reação de 

hibridização propriamente dita. Colocou-se em cada corte duas gotas da sonda  

conjugada à fluoresceína EBER (Y5200) (DakoCytomation Inc., CA, USA), sendo 

estes cobertos por uma lâmínula. Os cortes dentro da câmara úmida foram levados 

para incubação em estufa a 55°C pelo período de 1 hora e 30 minutos. 

Retirada as lamínulas, os cortes foram imersos em solução de estringência 

pré – aquecida (Stringent Wash 50x concentrado, DAKO, S3500), na proporção de 

1:60 em água destilada, e colocados em estufa a 55° por 25 minutos. As lâminas 
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foram então passadas por uma solução de TRIS (Tris-hidroximetilainoetano) (10mM 

TRIS e NaCl, pH=7,6). 

Recolocou-se as lâminas em câmara úmida e em cada corte, adicionou-se de 

duas a três gotas do anticorpo (Anti-FITC/AP) incubando pelo período de 30 minutos 

em temperatura ambiente. O anticorpo foi removido com lavagem em TBS (Tris-

Buffered Saline, pH 7,5). As lâminas foram colocadas em TBS pelo período de 3 

minutos por duas vezes e logo após passadas por duas vezes em água destilada 

por 1 minuto. 

Em câmara úmida, adicionou-se em cada corte de 2 a 3 gotas de substrato (5-

bromo-4-chloro-3-indolylphosphate (BCIP) e nitroblue tetrazolium (NBT)) que foram 

incubados por 45 minutos em temperatura ambiente. O substrato foi removido com 

água destilada e as lâminas foram lavadas em água corrente durante 5 minutos.  

Os cortes foram contracorados com Fast-Red (DakoCytomation Inc., CA, 

USA) por 1 minuto em temperatura ambiente, lavados em água corrente por 5 

minutos e passados em água destilada. Em seguida foi realizada a desidratação 

dessas secções histológicas (etanol ascendente 80%, 90%, absoluto I, II, III ), que 

foram recobertas com lamínulas de vidro, utilizando meio de montagem Permount 

(Fisher Scientific, NJ, USA). A marcação positiva foi evidenciada ao microscópio 

óptico com uma coloração azul escura ou preta no sítio da hibridização, ou seja, no 

núcleo. 

Os espécimes corados foram observados ao microscópio de luz,  aumento de 

até 400X, por um patologista bucal e pelo autor deste trabalho. Havendo marcação 

do núcleo de coloração azul escura ou preta, o caso foi considerado positivo para o 

EBV.  
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4.2 Características Histopatológicas 

 

 

 A avaliação do quadro histopatológico dos espécimes selecionados levaram 

em consideração os seguintes parâmetros: 

1. hiperparaqueratose 

2. acantose 

3. células semelhantes à coilócitos (coilocitose) 

4. presença de hifas de Candida sp 

5. ausência ou discreto infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo subjacente 

Essas características foram levantadas através da leitura da descrição 

histopatológica da lesão, realizada pelo patologista responsável no momento do 

diagnóstico, presente nos laudos anátomo-patológicos arquivados no Serviço de 

Patologia Cirúrgica da disciplina de Patologia Bucal da FOUSP. Vale ressaltar que 

não foi feita a  revisão das lâminas coradas em H&E, pois o intuito do trabalho foi a 

avaliação do diagnóstico histopatológico já realizado, não havendo a interferência de 

outro patologista. 

Após observarmos nas descrições dos laudos a presença ou ausência de 

cada aspecto histológico citado anteriormente, comparamos a freqüência desses 

achados com o resultado da reação de hibridização in situ para marcação do EBV.  

 

4.3 Análise Estatística 

 

 A análise estatística foi realizada com o intuito de verificarmos a relevância da 

relação entre os achados histopatológicos descritos nos laudos com os resultados 
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da reação de hibridização in situ para o EBV, bem como a relação entre o sítio da 

lesão com o diagnóstico final da lesão, através do programa BioEstat 3.0. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 Dos 36 espécimes submetidos à reação de hibridização in situ para a 

detecção do EBV, 27 foram positivos (75%). Aplicando-se teste estatístico binominal-

duas proporções, pode-se observar diferença estatisticamente significante entre o 

exame histopatológico e a técnica de hibridização in situ para o diagnóstico 

(p=0.0007) (figura 5.1 e 5.2) 

 

Do total de casos analisados, 23 (63,88%) eram de pacientes do sexo 

masculino e 13 (36,11%), do sexo feminino. A média de idade dos pacientes foi de 

33 anos. Os dados relativos à soropositividade para o HIV compilados das fichas de 

solicitação de exame anátomo patológico estão resumidos na tabela 5.1.   

 

 

 

Tabela 5.1 -  Informação sobre a soropositividade para o HIV 

Soropositividade 

HIV 

Total de casos 

(n=36) 

EBV positivo 

(n=27) 

EBV negativo 

(n=09) 

HIV positivo 25 casos (69,44%) 18 casos (66,6%) 07 casos (77,8%) 

HIV negativo 01 caso (2,8%) 01 caso (3,7%) 00 caso 

Sem informação 10 casos (27,7%) 08 casos (29,6%) 02 casos (22,2%) 
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 De acordo com o sítio anatômico mencionado na ficha, o de maior prevalência 

foi a borda lateral de língua, em 27 casos (75%), seguido de mucosa jugal, língua e 

região retromolar. A distribuição de acordo com a presença ou não do EBV dos 

casos analisados estão descritos na tabela 5.2. O teste exato de Fisher revelou que 

não houve relação estatisticamente significante entre diagnósticos confirmados pela 

hibridização in situ em bordo lateral de língua com o das demais regiões (p=0.525). 

 

 

Tabela 5.2 - Localização anatômica das lesões 

Local da lesão Total de casos 

(n=36) 

EBV positivo 

(n=27) 

EBV negativo 

(n=09) 

Borda lateral de 

língua 

27 casos (75%) 21 casos (77,7%) 06 casos (66,6%) 

Mucosa jugal 05 casos (13,9%) 04 casos (14,8%) 01 casos (11,1%) 

Língua 03 casos (8,3%) 01 casos (3,7%) 02 caso (22,2%) 

Região retromolar 01 caso (2,9%) 01 caso (3,7%) 00 caso 

Teste exato de Fisher (p=0.525)  

 

Para a comparação das características histopatológicas descritas nos laudos 

com os resultados da reação de hibridização in situ, foram levadas em consideração 

as seguintes características: presença de hiperparaqueratose, acantose, presença 

de células semelhantes a coilócitos (coilocitose) e ausência ou discreto infiltrado 

inflamatório no tecido conjuntivo subjacente (figura 5.1 e 5.2). A presença de cada 

característica está relacionada com a marcação para o EBV, na tabela 5.3.  
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Tabela 5.3 - Características histopatológicas descritas 

Características 

histopatológicas 

Total de casos 

(n=36) 

EBV positivo 

(n=27) 

EBV negativo 

(n=09) 

Hiperparaqueratose 36 casos  

(100%) 

 

27 casos 

(100%) 

09 casos  

(100%) 

Acantose 30 casos 

(83,3%) 

26 casos 

(96,3%) 

04 casos 

(44,45%) 

Coilocitose 27 casos    

(75%) 

23 casos 

(85,2%) 

04 casos 

(44,45%) 

Hifas de candida 10 casos  

(27,8%) 

09 casos 

(33,3%) 

01 caso  

(11,1%) 

Ausência ou discreto infiltrado 

inflamatório 

27 casos    

(75%) 

22 casos 

(81,5%) 

05 casos 

(55,5%) 

Teste de Comparação entre várias proporções (p=0.6837) 
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Figura 5.1 Características histopatológicas e hibridização in situ de leucoplasia pilosa: A. Quadro 
histopatológico exibindo acantose, hiperparaqueratose, células semelhantes a 
coilócitos e discreto infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo subjacente (H&E / 
aumento 100 X); B. Algumas células semelhantes a coilócitos ou células balonizantes 
(H&E / aumento  400 X); C (100 X) e D (400 X). Reação de hibridização in situ 
demonstrando marcação positiva para o EBV 
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Figura 5.2 Características histopatológicas e hibridização in situ de lesão sugestiva de leucoplasia 
pilosa: A. Quadro histopatológico exibindo acantose, hiperparaqueratose, células 
semelhantes a coilócitos e discreto infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo 
subjacente (H&E / aumento 100 X); B. Algumas células semellhantes a coilócitos ou 
células balonizantes (H&E / aumento 400 X); C (100 X) 
 e D (400 X). Reação de hibridização in situ demonstrando marcação negativa para o 
EBV 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

 A leucoplasia pilosa é uma lesão epitelial benigna da mucosa oral, associada 

ao ciclo replicativo do EBV, que ocorre principalmente em borda lateral de língua 

(WALLING et al., 2003; GREENSPAN et al., 1998; FARIA et al., 2005). A lesão foi 

inicialmente descrita como exclusivamente associada à infecção pelo HIV 

(GREENSPAN et al., 1985). Posteriormente, casos em pacientes HIV negativos 

imunossuprimidos por diversas razões foram observados, levando a acreditar que a 

lesão estava associada à imunossupressão de um modo geral (ITIN et al., 1988; 

GREENSPAN et al., 1989; MIRANDA; LOZADA-NUR, 1996; MACLEOD; LONG; 

SOAMES, 1990; SYRJÄNEN et al., 1989). 

 Os dados clínicos e demográficos desse estudo, como já descrito em 

materiais e métodos, foram coletados das informações contidas na ficha de 

solicitação de exame anátomo-patológico. Pelas informações colhidas, a maioria dos 

casos eram de pacientes HIV positivos (69,44%), e apenas 1 caso (2,8%) de 

paciente transplantado renal HIV negativo. Foi grande o número de casos (27,7%) 

em que não havia qualquer tipo de informação referente à condição de 

soropositividade ao HIV ou outro tipo de imunossupressão. 

 A leucoplasia pilosa afeta predominantemente o sexo masculino em idade 

adulta, sendo bastante rara em crianças e adolescentes (MAGALHÃES et al., 2000; 

PORTELA et al., 2002; FERGUSON et al., 1993; LASKARIS; LASKARIS; 

THEODORIDOU, 1995). Nossa casuística apresentou-se de maneira semelhante 

aos achados da literatura, com 23 casos (63,88%) afetando o sexo masculino e uma 

média de idade de 33 anos. Dos 36 casos analisados, apenas dois (2,8%) afetavam 
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adolescentes, demonstrando a raridade dessa lesão no grupo de pacientes 

pediátricos (LASKARIS; LASKARIS; THEODORIDOU, 1995). Outro fator 

interessante foi o aumento da participação de mulheres na casuística de leucoplasia 

pilosa, o que reflete o número crescente de mulheres infectadas pelo HIV 

principalmente no final da década de 80 (SHIBOSKI, 1997; MAGALHÃES, 2000). 

 O local de absoluta predileção da leucoplasia pilosa é a borda lateral de 

língua (FARIA et al., 2005; GREENSPAN et al., 1998; REICHART et al., 1989), 

sendo bastante rara sua localização em outras regiões da mucosa oral (REICHART 

et al., 1989). Nossos resultados também foram bastante semelhantes aos 

levantamentos da literatura, com 27 casos (75%) em borda lateral de língua. Dos 

casos levantados, três apresentavam como localização anatômica apenas a 

denominação língua anotada pelo cirurgião-dentista. Apesar de muito provavelmente 

a localização dessas lesões tenha sido em borda lateral de língua, as colocamos em 

categoria distinta para não realizar qualquer tipo de interferência nas informações 

colhidas. Para a análise estatística, agrupamos as lesões em dois grupos, borda 

lateral de língua com 27 casos e outros sítios anatômicos, que compreenderam os 

casos de mucosa jugal (5 casos), língua (3 casos) e região retromolar (1 caso) 

totalizando 9 casos. Não houve diferença estatisticamente significante entre os 

diagnósticos confirmados pela hibridização in situ em borda lateral de língua e das 

outras regiões. Essa análise foi realizada pois levantamos a hipótese de que, tendo 

a informação do sítio anatômico de maior prevalência da leucoplasia pilosa, 

sugestionaria o patologista, frente ao quadro histopatológico compatível com a 

lesão, a dar o seu diagnóstico positivo. Isso nos atenta ao fato da necessidade de 

esclarecimento dos clínicos no preenchimento das fichas de solicitação de exame 

histopatológico, da importância e relevância de dados clínicos do paciente nem tanto 
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para a construção do diagnóstico pelo patologista, neste caso em particular, mas sim 

para estudos retrospectivos como este que estamos realizando. 

 O diagnóstico da leucoplasia pilosa é um fator bastante controverso na 

literatura, com correntes de autores que acreditam no diagnóstico firmado em bases 

clínicas somente, outros em bases clínicas e histopatológicas ou citopatológicas e 

ainda os que requerem a detecção do seu agente etiológico, o EBV, por meio de 

técnicas de biologia molecular (GREENSPAN et al, 1998). 

 O aspecto clínico da leucoplasia pilosa é característico, porém não 

patognomônico (GREENSPAN; GREENSPAN, 1992). Descrita como uma placa 

branca, de superfície irregular, corrugada ou pilosa, com projeções proeminentes, 

semelhantes a pêlos, principalmente em borda lateral de língua, uni ou bilateral, não 

removida quando raspada, de limites imprecisos, variando de tamanho de poucos 

milímetros até vários centímetros, podendo recobrir toda a região (GREENSPAN et 

al., 1984). Seu diagnóstico diferencial se faz com hiperparaqueratose, candidíase 

hiperplásica, líquen plano, nevo branco esponjoso, leucoplasia idiopática ou 

associada ao tabaco e glossite migratória (MIGLIORATI; JONES; BAUGHMAN, 

1993; SCHULTEN et al., 1991; TRIANTOS et al., 1997).  

 As características clínicas das lesões não puderam ser levadas em 

consideração nesse trabalho, pois em nenhum dos casos levantados no arquivo do 

Serviço de Patologia Cirúrgica da FOUSP, havia qualquer tipo de informação 

referente aos aspectos clínicos da lesão. 

 O quadro histopatológico da leucoplasia pilosa caracteriza-se por hiperplasia 

epitelial decorrente de projeções de queratina, hiperparaqueratose, acantose e 

presença de células balonizantes encontradas na porção média ou superficial da 

camada espinhosa, semelhantes a coilócitos (coilocitose) e ausência ou escasso 
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infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo subjacente (GREENSPAN; GREENSPAN, 

1989; SOUTHAM et al., 1991; GREENSPAN et al., 1998; GREEN et al., 1989; 

SHIODT et al., 1987; WALLING et al., 2003; FARIA et al., 2005). 

 Estudos foram realizados na tentativa de estabelecer padrões 

histopatológicos para o diagnóstico da leucoplasia pilosa, buscando as 

características mais prevalentes na lesão e as comparando com a detecção do EBV 

por meio da hibridização in situ (SOUTHAM et al., 1991; GREENSPAN et al., 1998). 

As características histopatológicas mais marcantes da leucoplasia pilosa são 

hiperparaqueratose, acantose, células semelhantes à coilócitos (coilocitose), 

presença de hifas de Candida sp e ausência ou discreto infiltrado inflamatório no 

tecido conjuntivo subjacente (SCHIODT et al., 1987; FRAGA-FERNÁNDEZ; 

BENITO; LIZALDEZ, 1990).  

 Nossos resultados foram bastante semelhantes aos encontrados em 

literatura. Com a análise dos casos selecionados, obtivemos a confirmação do 

diagnóstico através da detecção do EBV pela hibridização in situ em 27 dos 36 

casos (75%). A diferença entre os casos confirmados e não confirmados foi 

estatisticamente significante (p=0.0007), mostrando a extrema importância da 

detecção do vírus para o diagnóstico final da lesão, concordando com outros 

trabalhos já descritos (SCHMIDT-WESTHAUSEN et al., 1993; MABRUK et al., 1994; 

MABRUK et al., 1996; LANGFORD et al., 1992; WALLING et al., 2003).  

 As características histopatológicas mais presentes nas lesões foram 

semelhantes as encontradas em outros levantamentos (SOUTHAM et al., 1991; 

GREENSPAN et al., 1998, REICHART et al., 1989), com exceção feita à presença 

de hifas de Candida, em que nossos achados (27,8%) ficaram abaixo da média 

encontrada em literatura, que gira em torno de 50% dos casos (REICHART et al., 
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1989). Esse fato pode ser explicado por dois motivos; primeiro, os pacientes 

poderiam estar sob terapia antifúngica, informação essa que não tivemos acesso e 

segundo, após a introdução da HAART houve uma considerável diminuição nos 

casos de candidíase, tanto pela ação direta dos inibidores de protease no fungo, 

quanto na melhora da resposta do sistema imunológico do hospedeiro 

(GREENSPAN et al., 2001; EYESON et al., 2002; TAPPUNI; FLEMING, 2001; 

NICOLATOU-GALITIS et al., 2004; GREENSPAN et al., 2004; CHATTOPADHYAY 

et al., 2005, MARCUS et al., 2005). 

 Nenhuma das características histopatológicas consideradas no estudo pode 

correlacionar-se com a detecção do EBV, o que impossibilita a utilização de padrões 

histopatológicos como substituto da detecção do EBV no diagnóstico definitivo da 

leucoplasia pilosa.  

 Alguns autores propõem como alternativa à biópsia ao diagnóstico da 

leucoplasia pilosa o uso da citologia esfoliativa e a coloração de Papanicoulau 

(MIGLIORATI; JONES; BAUGHMAN, 1993; FRAGA-FERNÁNDEZ; VICANDI-

PLAZA, 1992). Somente a observação citopatológica não é capaz de definir o 

diagnóstico da lesão, pois as características citopatológicas, assim como as 

histopatológicas, não são patognomônicas. A validação da citopatologia como 

técnica diagnóstica só é conseguida através da detecção do vírus através de 

técnicas de biologia molecular (WALLING et al., 2003; BRAZ-SILVA et al., 2005). 

 O diagnóstico das lesões bucais relacionadas à infecção pelo HIV tornou-se 

de extrema importância para o acompanhamento e estadiamento da infecção do 

paciente soropositivo, e especial ênfase tem sido dada ao diagnóstico da leucoplasia 

pilosa, por ser considerada marcador da progressão para a AIDS 

(CHATTOPADHYAY et al., 2005).  
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 Com o advento da HAART a partir de 1996, houve uma acentuada diminuição 

e atenuação nas lesões oportunistas da cavidade oral (EYESON et al., 2002, 

TAPPUNI; FLEMING, 2001; MARCUS et al., 2005). A leucoplasia pilosa tem sido 

associada com contagem de linfócitos TCD4+ abaixo de 200 células/mm3 de sangue 

e carga viral acima de 20.000 cópias/ml de sangue, independente da contagem de 

células TCD4+ (CHATTOPADHYAY et al., 2005), demonstrando com sua presença 

o estado agravado de imunossupressão do paciente, que pode significar falha do 

esquema terapêutico por ineficiência da droga ou por não adesão do paciente ao 

esquema terapêutico.  

 Pacientes pediátricos, que apresentem o diagnóstico confirmado de 

leucoplasia pilosa, independente da contagem de linfócitos TCD4+, devem ser 

incluídos nos protocolos de terapia HAART (RAMOS-GOMEZ et al., 1999). 

 Diante da importância do diagnóstico correto da leucoplasia pilosa, e da 

implicância desse no acompanhamento clínico do paciente, podemos afirmar que o 

uso de técnicas complementares que nos possibilitem a confirmação do diagnóstico 

é de extrema importância para o adequado manejo terapêutico do paciente. Um 

diagnóstico correto da lesão pode evitar complicações mais sérias devido ao estado 

de imunossupressão do paciente. 

 O diagnóstico firmado apenas em bases histopatológicas, que muitas vezes é 

realizado de forma apenas descritiva para corroborar a hipótese clínica firmada, não 

acrescenta muito ao clínico, que deverá por vezes tomar a decisão de 

encaminhamento terapêutico do paciente somente com as informações 

semiológicas. A técnica de hibridização in situ permite ao patologista fazer o 

diagnóstico definitivo da lesão, dando mais segurança ao clínico frente as atitudes a 

serem tomadas no caso. 
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 Técnicas não invasivas para a confirmação do diagnóstico da leucoplasia 

pilosa, associando técnicas de biologia molecular e citopatologia tem sido bastante 

exploradas atualmente (KOBAYASHI et al., 1998; MIGLIORATI; JONES; 

BAAUGHMAN, 1993; LANGFORD et al., 1992; MABRUK et al., 1994; AMMATUNA 

et al., 1998; SCULLY et al., 1998; AMMATUNA et al., 2001; WALLING et al., 2003; 

BRAZ-SILVA et al., 2005). 

 A reação da polimerase em cadeia (PCR) foi utilizada em inúmeros trabalhos 

para identificação do EBV em raspados da mucosa oral (MABRUK et al., 1994; 

AMMATUNA et al., 1998; SCULLY et al., 1998; AMMATUNA et al., 2001; WALLING 

et al., 2003; BRAZ-SILVA et al., 2005). Esses trabalhos puderam mostrar a maior 

prevalência  do EBV em pacientes imunossuprimidos HIV positivos (SCULLY et al., 

1998) e transplantados renais (AMMATUNA et al., 1998; AMMATUNA et al., 2001; 

BRAZ-SILVA et al., 2005). 

 Como diagnóstico definitivo para leucoplasia pilosa, o método é contestado 

por alguns autores (MABRUK et al., 1994; SCULLY et al., 1998; BRAZ-SILVA et al., 

2005), pois técnicas in vitro, como o caso da PCR, não conseguem distinguir 

partículas virais presentes na saliva ou no interior das células epiteliais descamadas 

na realização do exame, sendo desta forma inválido como diagnóstico (MABRUK et 

al., 1994).  

 O vírus Epstein-Barr é encontrado freqüentemente na sali va humana (IKUTA; 

HOSHIKAWA; SAIRENJI, 2000; IDESAWA et al., 2004). Na tentativa de eliminar a 

contaminação do EBV presente na saliva na realização do exame citológico, 

Ammatuna et al propuseram a realização de um bochecho com uma substância 

salina, PBS (phosphate buffered saline), prévio ao raspado da mucosa oral, como 

um descontaminante superficial da mucosa, afastando assim a possibilidade de 
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contaminação por partículas virais presentes na saliva (AMMATUNA et al., 1998; 

AMMATUNA et al., 2001).  

 Trabalho recentemente publicado, utilizando citologia esfoliativa em sua 

metodologia, comparou os resultados de raspados em borda lateral de língua de 

pacientes transplantados renais antes e depois do bochecho com o PBS, não 

encontrando qualquer diferença na detecção do EBV através do uso da PCR nos 

dois momentos analisados, demonstrando assim a ineficiência do bochecho na 

descontaminação da mucosa oral de partículas virais oriundas da saliva (BRAZ-

SILVA et al., 2005).  

 Devido aos problemas encontrados na associação de técnicas diagnósticas in 

vitro, como a PCR, ao material de raspados de mucosa, tem-se tentado o 

desenvolvimento de técnicas in situ para utilização em conjunto com a citologia 

esfoliativa, através dos métodos de imunocitoquímica e hibridização in situ, na  

tentativa de validar a citopatologia como técnica diagnóstica da leucoplasia pilosa e 

outras infecções virais ( LANGFORD et al., 1992; KOBAYASHI et al., 1998; 

WALLING et al., 2003).  

 O desenvolvimento das técnicas da PCR quantitativa em tempo real (real time 

PCR), tem permitido o monitoramento da carga viral do EBV, em amostras de saliva 

ou sangue, de pacientes com risco de desenvolvimento de doenças 

linfoproliferativas associadas ao EBV (GULLEY et al., 2001; NIESTERS et al., 2000; 

PATEL; ZUCKERMAN; SMITH, 2003; STEVENS et al., 2002; JABS et al., 2001; 

NIESTERS, 2004; FRIAS et al., 2001). 

 Neste sentido estamos nos dedicando ao desenvolvimento de técnica menos 

invasivas como a citologia esfoliativa, para coleta de material, sem contudo 

descartarmos a identificação do EBV dentro da célula. Uma vez que este trabalho 



 

 

62 

nos demonstrou a grande importância da detecção do vírus para a confirmação do 

diagnóstico de leucoplasia pilosa. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 Os resultados desse estudo permitiram concluir que: 

 

 

 

Uma vez que lesões diagnosticadas clínica e histopatológicamente como 

sugestivas de leucoplasia pilosa não mostraram marcação positiva para o 

EBV, e que, não se notou correlação entre as características histológicas da 

lesão e a presença do EBV, o diagnóstico da leucoplasia pilosa deve ser 

firmado em bases histopatológicas e moleculares, sendo a detecção do EBV 

por meio da hibridização in situ imprescindível para o diagnóstico final.  
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