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Cerca de 90% da população mundial pode ser portadora de vírus EBV, em saliva. 
O EBV é o agente etiológico da mononucleose infecciosa. Em indivíduos 
vulneráveis, o vírus pode estar associado com a carcinogênese em naso-
orofaringe. Este trabalho avaliou a prevalência do vírus oncogênico EBV, em 
saliva de pacientes com Câncer de Cabeça e Pescoço (CCP), ativo e inativo. 
Células de saliva de pacientes diagnosticados com CCP e pacientes do grupo 
controle (sem lesão cancerígena bucal), foram submetidas à extração de DNA, 
utilizando proteinase K e fenol-clorofórmio. Primers específicos para o gene β-
globina humana foram utilizados como controle da qualidade de DNA extraído. 
Amostras que amplificaram, positivamente, para este gene, foram submetidas à 
PCR, utilizando-se primers específicos para EBV tipo A, tipo B e linhagens EBV 
mutantes para o gene LMP-1 (cepas mais oncogênicas). Dentre as 77 amostras 
de saliva analisadas, 65 mostraram-se íntegras após a extração de DNA e foram 
positivas para amplificação do gene da β-actina. A frequência de EBV em saliva 
foi de 21,53% (14/65). Dentre as 14 amostras detectadas, 11 (78%) eram de 
pacientes com lesões ativas ou inativas de CCP. Todos os vírus EBV foram do 
tipo A, em adição, 4 cepas foram identificadas como uma variante de LMP-1, as 
quais 2 foram provenientes de saliva de pacientes com CCP. Concluindo, houve 
alta frequência de EBV em saliva de pacientes com CCP, assim ressalta-se a 
importância de mais estudos que comprovem a etiopatogenicidade do EBV na 
tumorigênese do CCP. 
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