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RESUMO 

A citopatologia é uma técnica que propicia diagnósticos rápidos de lesões em 

mucosas, além de ser bastante acessível do ponto de vista econômico. Na medicina, 

sua utilização já é bem estabelecida, mas na Odontologia, ainda deve ser mais 

divulgada, pois pode ser um bom exame para diagnosticar precocemente lesões 

bucais, como o câncer de boca. O objetivo deste trabalho é estabelecer a técnica de 

citopatologia no laboratório de Patologia Oral da UFF/NF. Foram selecionados 

pacientes com lesões orais ulceradas, lesões suspeitas de malignidade, e pacientes 

portadores de estomatite protética para realização do exame citopatológico oral. 

Após obtenção de dados demográficos dos pacientes, a coleta de material foi feita, 

seguida da realização do esfregaço em duas lâminas de vidro. No laboratório foram 

realizadas as colorações de Papanicolaou e do Ácido Periódico de Schiff (PAS). Os 

seguintes resultados foram obtidos: O procedimento de citologia esfoliativa foi 

realizado em 90 pacientes, sendo 54 (60%) do sexo feminino e 36 (40%) do 

masculino. A idade dos pacientes variou de 30 a 82 anos, com média de 56,60 anos. 

Desses pacientes, 23 (26%) declararam-se tabagistas, 27 (30%) declararam-se 

etilistas e 77 (86%) eram usuários de próteses dentárias. Os esfregaços dos 90 

pacientes foram diagnosticados de acordo com as classes de Papanicolaou: 50 

(56%) foram classificados como Classe II (esfregaço inflamatório); 34 (38%) com 

candidíase, 1 (1%) classe 0 (material insuficiente para diagnóstico) e 1 (1%) classe 

IV (material altamente suspeito de malignidade). Ao final de um ano de trabalho 

tivemos a técnica de citopatologia estabelecida, possibilitando uma nova ferramenta 

para diagnosticar lesões orais dos pacientes e uma nova frente de pesquisa à 

disposição dos docentes e alunos da universidade. 

Descritores: Citopatologia, patologia bucal, diagnóstico precoce, teste de 

Papanicolau, reação PAS. 
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ABSTRACT 

The citopathology is a tecnique  that  offfer  fast  mucosal  lesions  diagnoses, and it 

is accessible by the economic point of view. In medicine, the use is stablished, but in 

dentistry, this should be more spred, because it can be a great exam to diagnose 

early oral lesions like oral cancer. The aim of this study is stablish the 

citopathological tecnique at UFF-NF Oral Pathology Lab. Was selected pacients with 

ulcerated oral lesions, lesions with suspect of malignity and pacientes with protetic 

stomatitis to realize the oral citopathological exam. After getting demografic datas 

from pacientes, the material colect was made, then the smear was done in two glass 

slides. In the lab were realized the Papanicolaou and Schiff Periodic Acid colorings. 

The following results were obtained: The exfoliative citology procedure was 

accomplished in 90 pacients, 54 (60%) female and 36 (40%) male. The age of 

pacientes varied from 30 to 82, averading 56 years. Among  this pacientes, 23 (26%) 

are smokers, 27 (30%) alcoholics and 77 (86%) use dental prothesis. The smears of 

90 pacients were diagnosed according to papanicolaou classes: 50 (56%) were 

classified as Class ll, 34 (38%) holders candidiasis, 1 (1%) Class 0 and 1 (1%) Class 

lV. At the end of one year´s work we had the citopathological tecnique stablished, 

giving us a new tool to diagnose oral lesions of pacientes and a new line of search to 

teachers and students of university. 

Keyword: Citopathology, oral patology, early diagnose, papanicolaou tests, PAS 

response. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Citopatologia é uma técnica bem conhecida e utilizada há 

aproximadamente oitenta anos. Nesse período vem sendo empregada com sucesso 

na prevenção e no diagnóstico do câncer de colo do útero e de outras doenças 

(LUCENA et al., 2011; RUBIN, FORBER, 2002).   

Na área médica essa técnica já é bem difundida, mas pode ser melhor 

utilizada na Odontologia, pois é um exame complementar que pode propiciar o 

diagnóstico precoce de algumas lesões bucais, inclusive do câncer de boca 

(RAMNESH, 1998; ROCO-PEREZ, 2002).  

Até o início deste projeto, o Laboratório de Patologia Oral da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal Fluminense, campus de Nova Friburgo, 

oferecia apenas o serviço de anatomia-patológica, realizando exames 

histopatológicos de pacientes atendidos nas clínicas odontológicas da UFF/NF e da 

região, mas não oferecia o exame de citopatologia. 

 

Por esses motivos, o objetivo principal deste projeto foi estabelecer a técnica 

de citopatologia oral no laboratório Patologia Oral da UFF/NF, visando ampliar o 

serviço de diagnóstico de lesões orais já oferecido, possibilitar nova técnica para 

aprendizagem dos alunos - tanto na clínica como no laboratório - e ampliar a 

possibilidade de outros projetos, pois acrescentará uma nova linha de pesquisa à 

equipe.  

 

.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A citologia esfoliativa é um método simples que propicia a análise de células 

esfoliadas para o estudo no microscópio, sendo capaz de revelar atipias celulares 

antes que haja uma manifestação clinicamente visível da lesão. O material da 

citologia pode ser coletado com diversos instrumentos, como: espátula de madeira 

umedecida, espátula metálica, haste flexível com ponta de algodão e escova 

citologia, sendo que esta última apresenta maior praticidade do que as espátulas e 

permite a distribuição uniforme das células epiteliais (KAHN, 2001). 

O citodiagnóstico nasceu com Papanicolaou em 1943. Aperfeiçoando 

trabalhos anteriores, criou o que se chamou de colpocitologia para o diagnóstico 

precoce do câncer ginecológico. A colpocitologia nos permite reconhecer lesões 

malignas através de células isoladas que possuem as mesmas características de 

malignidade (Folsom et. al., 1972). Desde então, a área médica vem aperfeiçoando 

a técnica de origem e, atualmente, é um dos exames preventivos mais bem 

estabelecidos para o diagnóstico do câncer de colo de útero na mulher (ANTUNES, 

TOPORCOV, WÜNSCH-FILHO, 2007). 

O uso de esfregaços citológicos para o diagnóstico das lesões bucais não é 

muito frequente entre os cirurgiões-dentistas Grande parte dessa pouca utilização 

acontece devido aos falsos-positivos ou falsos-negativos, uma desvantagem da 

técnica (SANDRIN et. al., 2010).  

A citopatologia pode ser usada no diagnóstico de várias doenças orais, como 

no caso do carcinoma epidermóide, infecções pelo vírus herpes simples, Candida 

albicans, no pênfigo vulgar, e também para avaliar o efeito de agentes externos 

sobre a mucosa oral (Araujo et. al., 2003). Além dessas patologias, Tani & Franco 

em 1984 demonstraram a eficiência da citologia em amostras pulmonares no 
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diagnóstico da paracoccidioidomicose em humanos. Uribe et al. 1987 e Cabral, 1995 

relatam que, em decorrência da formação de microabscessos no epitélio oral, é 

possível por meio da citologia esfoliativa observar diversas formas de 

Paracoccidioides  brasiliensis, inclusive de suas manifestações orais. 

Desde o início da utilização dessa técnica, muitos trabalhos vêm sendo 

desenvolvidos. Na década de 60, em uma pesquisa feita por Sandler (1962), foram 

analisados os resultados de rastreamento por citologia esfoliativa para detecção 

precoce de câncer oral em serviços odontológicos e hospitais dos Estados Unidos. 

Foram examinados 58.497 pacientes, sendo que 1.621 apresentaram algum tipo de 

lesão oral, que então foram submetidos à coleta de material para exame 

citopatológico. Em 1.162 lesões, os exames descartaram a necessidade de biópsia, 

e em 84 não foi possível a realização da mesma. Nas lesões biopsiadas (375), 208 

foram diagnosticadas como carcinomas, dentre estas 184 tiveram diagnóstico de 

carcinoma também no exame citopatológico; 17 tiveram resultado duvidoso; 6 foram 

considerados positivos para displasia e 1 normal. Nos demais 167 casos que não 

apresentaram diagnóstico histopatológico de carcinoma. Em 19 casos o resultado 

citopatológico foi sugestivo de carcinoma, porém o resultado histopatológico foi 

negativo para neoplasia maligna. Então foram realizadas novas biopsias, e o 

carcinoma foi confirmado em todas. Com isso foi possível concluir, que o 

rastreamento de lesões orais não vistas no exame clínico pode ser diagnosticado 

precocemente por meio da citologia esfoliativa.  

Migliorati et al. (1993) fizeram um estudo investigando a viabilidade da 

citologia esfoliativa como recurso de diagnóstico de leucoplasia pilosa oral, que é 

uma lesão benigna da mucosa oral relacionada com o vírus Epstein-Barr (EBV) 

observada em indivíduos HIV-positivos. Foram coletados dez esfregaços corados 

por Papanicolaou e dez espécimes de biópsia com características clínicas de 

leucoplasia pilosa. Todos os espécimes exibiram características clínicas de 

leucoplasia pilosa, ou seja, todos os exames histopatológicos foram compatíveis 

com o diagnóstico clínico. E em todos os esfregaços foram encontradas 

condensação e marginação da cromatina nuclear, comprovando a credibilidade da 

citologia esfoliativa. 
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Rados et. al., 1999 realizaram um trabalho que teve por objetivo treinar alunos 

de graduação do curso de Odontologia da UFRGS na coleta, preparo e avaliação 

microscópica de esfregaços de mucosas bucal. 82 pacientes que procuraram o 

serviço de Triagem da Faculdade de Odontologia da UFRGS foram submetidos ao 

exame citopatológico. As áreas anatômicas utilizadas para a coleta do material 

foram: o vermelhäo do lábio inferior, borda da língua e assoalho da boca. A 

avaliação citopatológica foi realizada em bases quantitativas e qualitativas segundo 

os critérios de Papanicolau e Traut. A classe I foi o diagnóstico predominantemente 

com (57,8 por cento). A classe II representou (38,2 por cento) e a classe III com (4,0 

por cento). Os autores concluíram dizendo que a presença de achados 

citopatológicos suspeitos de malignidade e não confirmados clinicamente sugerem a 

necessidade de mais estudos em populações maiores. 

No estudo feito por Navone et al. (2004), foram comparados os exames 

citopatológicos corados por Papanicolaou e exames histopatológicos corados com 

Hematoxilina-Eosina. Foram separadas 89 lesões cancerizáveis da mucosa oral, ou 

seja, lesões eritroplásicas ou leucoplásicas. Dessas 89 lesões, ao exame 

histopatológico, 32 foram diagnosticadas como carcinomas; 17 como displasias; 15 

como processos inflamatórios e 25 como enfermidades de outro tipo. Ao exame 

citopatológico, 11 amostras das 89 foram consideradas inadequadas, restando 45 

amostras adequadas. Destes, 38 lesões concordaram com o diagnóstico 

histopatológico de carcinoma ou displasia. Isso resultou em índices de sensibilidade 

de 86,5%, comprovando que a citologia esfoliativa pode ser empregada em lesões 

da mucosa oral, segundo os autores. 

Dias et. al., 2012 também fizeram um trabalho sobre o diagnóstico 

citopatológico da leucoplasia pilosa oral. O objetivo do estudo foi relatar a 

contribuição da citopatologia oral na investigação do status de HIV / AIDS de 

pacientes, bem como na identificação clínica e subclínica da leucoplasia pilosa oral. 

Três pacientes foram submetidos a um exame oral, e foram obtidos esfregaços da 

língua. A técnica de coloração Papanicolaou foi utilizada, e o exame citopatológico 

mostrou alterações nucleares correspondentes aos efeitos citopáticos de infecção 

epitelial pelo EBV e candidíase. O diagnóstico final foi de leucoplasia pilosa oral e 

candidíase. Com base no diagnóstico citopatológico, um teste sorológico do HIV foi 

solicitado, e revelou sorologia positiva para HIV. Nenhum dos pacientes tinha 
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conhecimento de seu status sorológico de HIV, e assim a citopatologia, identificando 

uma leucoplasia pilosa oral, contribuiu para o diagnóstico precoce de HIV / AIDS. Os 

autores concluiram que a citopatologia deve ser utilizada como um procedimento de 

rotina e pode ser o método de escolha para o diagnóstico da leucoplasia pilosa oral 

clínica e subclínica. 

A citopatologia tem importante função diagnóstica em várias doenças, como 

pudemos ver acima, mas uma das mais importantes é a candidíase. Trata-se da 

infecção fúngica mais comum na boca, sendo a Candida albicans a espécie mais 

comumente encontrada.  A Candida albicans é um fungo dimórfico, que pode se 

apresentar sob forma de levedura ou hifa. É frequentemente observada em 

pacientes portadores de próteses totais, pacientes imunodeprimidos, que se 

submeteram a antibioticoterapia ou usuários de medicamentos que induzam à 

xerostomia (Neville, 2009). Scalercio et. al. (2007) afirmaram que é uma entidade 

clínica bem reconhecida pelo cirurgião dentista. 

Sandrin et. al 2010 descreveram que, de acordo com Odds (1997), o 

diagnóstico de candidose bucal e candidose bucofaríngea não pode ser feito 

adequadamente somente por meio dos achados clínicos. O diagnóstico desta 

enfermidade deve ser baseado na presença de sinais clínicos compatíveis com 

candidose aliada à observação de hifas/pseudohifas na citologia esfoliativa ou ao 

grande crescimento de espécies de Candida em meios de cultura.  

Os esfregaços citológicos são coletados por meio da fricção nos tecidos 

lesionados com o auxílio de espátulas ou escovas e, em seguida, corados e 

examinados microscopicamente, para verificar se há a presença de hifas ou 

leveduras de Candida. A presença em grande número destas estruturas indica 

infecção ativa por este fungo. Além disso, quando Candida albicans for a espécie 

envolvida na patogênese da lesão, as formas de hifas e pseudohifas são facilmente 

observadas por meio de microscopia (SILVERMAN et. al., 1958). 

Aos portadores de prótese total, pode-se observar a associação entre a 

candidíase e a prótese, sendo denominada estomatite protética (Bianchi et. al., 

2016; Keten et. al., 2015; Nagarol et. al., 2014). Para o diagnóstico da estomatite 

protética associada à candidíase devem-se considerar os sinais clínicos, como: 

alteração de cor, textura da mucosa e sintomatologia; aliados aos exames 

laboratoriais para a sua confirmação, dentre os quais se encontra a citopatologia. A 
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Cândida Albicans tem a capacidade de se aderir à superfície da prótese, ou seja, ao 

acrílico, isto porque o seu material de base tem sido considerado um agente 

desencadeador de reações tóxicas - químicas na mucosa bucal pela liberação de 

monômero residual, por isso a importância de se realizar o exame citopatológico 

também na prótese do paciente (NAGARAL et. al., 2014). 

Além da candidíase oral, uma das patologias mais importantes que podem ser 

diagnosticadas precocemente através da citologia esfoliativa é o carcinoma de 

células escamosas. Segundo Antunes et. al. (2007), o exame clínico da boca para 

avaliação precoce de lesões cancerizáveis e tumores não sintomáticos é uma 

estratégia de prevenção, a partir da qual se espera viabilizar o diagnóstico da 

doença em seus estágios iniciais e, assim, possibilitar um melhor prognóstico por 

meio da intervenção terapêutica. 

O câncer bucal está entre o canceres que mais acontecem no mundo, 

aproximadamente 15% das lesões diagnosticadas como malignas acontecem na 

cavidade bucal. Quando a lesão é descoberta em estágio inicial, é possível 

assegurar aos pacientes que o tratamento seja mais eficiente. E mesmo assim 

aproximadamente 50% dos pacientes morrem por falta de diagnóstico precoce. A 

odontologia tem o privilégio de poder ajudar na luta contra o câncer, pois o cirurgião 

dentista pode ser a primeira pessoa a identificar lesões que comumente não seriam 

percebidas pelo paciente (SAWYER, 1992). 

No Brasil, dados dos Registros de Câncer de Base Populacional mostram que 

o câncer bucal ocupa o 5º lugar entre os tipos de câncer mais incidentes no sexo 

masculino, e o 7º no sexo feminino. São esperados para o ano de 2016 11.140 

novos casos em homens e 4350 em mulheres (INSTITUTO NACIONAL DO 

CÂNCER -INCA, 2016). 

Ainda de acordo com o INCA, as estimativas para a ocorrência do câncer de 

boca em 2016 no estado do Rio de Janeiro são de 1980 casos, sendo 1430 em 

homens e 550 em mulheres.  

O carcinoma de células escamosas é o mais comumente encontrado nos 

tecidos bucais, correspondendo a um percentual de 95% dos casos de neoplasias 

malignas. O lábio e a borda de língua são as áreas mais acometidas, ambas 
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correspondendo a aproximadamente 25 a 30% das neoplasias malignas da boca 

(NEVILLE, 2009). 

Existe uma grande variação de sinais e sintomas no câncer bucal. As lesões 

são clinicamente não específicas. Grande parte das lesões malignas não é 

reconhecida em um estado inicial no exame clínico. Desde trabalhos mais antigos, 

como o de Tieke e Blozis (1966), esse assunto é discutido. Esses autores realizaram 

um estudo em 2.070 pacientes, e encontraram que 5% das lesões malignas não 

tiveram nenhuma suspeita no exame clínico. Estas lesões se apresentam de 

diversas formas, e precisam de atenção especial na hora do exame clínico, podem 

se apresentar como uma mancha vermelha aveludada, uma ulceração persistente, 

rachadura, uma pequena verruga ou áreas avermelhadas ou nódulos em uma 

mancha branca.  

O desenvolvimento do câncer bucal é estimulado pela interação de fatores 

ambientais e fatores do hospedeiro. A associação destes fatores, associados ao 

tempo de exposição, é a condição básica também na gênese dos tumores malignos 

que acometem a boca. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

Assim como as outras neoplasias, o câncer bucal geralmente está associado 

à idade. Aproximadamente 95% ocorrem em pessoas com mais de 40 anos de 

idade. Os fatores ambientais também influenciam de forma significativa, tanto que a 

maior causa de câncer no lábio é a exposição frequente aos raios ultravioleta. Outro 

fator é o uso de tabaco e álcool combinados, de acordo com a frequência e 

intensidade. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

Em um estudo realizado por Franco et. al., (1989), os autores mostraram que 

o risco relativo de desenvolvimento do câncer de boca, entre os fumantes de 

industrializados, cachimbo e cigarros feitos à mão, foi, respectivamente, 6,3, 13,9 e 

7,0 maior, em comparação com o risco de não-tabagistas. Além disso, contatou-se 

que, após 10 anos da cessação do tabagismo, os níveis de risco decrescem para 

níveis semelhantes ao risco observado entre quem nunca fumou. 

Dentre os outros fatores, a susceptibilidade genética é um dos mais 

importantes. A sensibilidade a diversos agentes mutagênicos aos quais a mucosa 

oral se expõe, reflexo da deficiência do hospedeiro em reparar o seu DNA 
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danificado, é o mecanismo de indução-promoção da carcinogênese mais frequente 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).  

 O método clássico para o diagnóstico das lesões cancerizáveis e do câncer 

de boca consiste no exame histopatológico do material obtido por biópsia. A análise 

de cortes histológicos ao microscópio é o meio mais confiável para se determinar a 

natureza dessas lesões da mucosa oral (Epstein et. al., 2002). Entretanto, a biópsia 

é um método cruento que implica procedimento cirúrgico, com limitações técnicas 

para alguns profissionais e envolvimento psicológico do paciente. Também há 

limitações nos casos de lesões extensas, nas quais é importante selecionar o local 

mais adequado à coleta, pois as características histológicas variam de acordo com a 

região biopsiada, o que pode acarretar erro diagnóstico (ACHA et. al., 2005). 

A citologia esfoliativa constitui manobra clínica em que, ao raspar-se o tecido, 

é obtido material para exame citopatológico. O procedimento tem a vantagem de 

não causar desconforto ao paciente. A citopatologia, por sua vez, é uma técnica 

laboratorial de baixo custo que, por meio da análise de células descamadas da 

mucosa, pode revelar atipias celulares antes de sua manifestação clínica (Rados et. 

al., 1999). Vários estudos têm demonstrado índices confiáveis de sensibilidade e 

especificidade da técnica (EPSTEIN et. al., 2002; FREITAS et. al., 2004; ACHA et. 

al., 2005). 

Fontes et. al., 2008 relataram em seu estudo a experiência de cinco anos na 

utilização da citopatologia para avaliação de lesões orais suspeitas de malignidade 

no Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF), referente ao período de 2002 a 

2007, de pacientes com lesões orais clinicamente suspeitas de carcinomas 

submetidos simultaneamente à biopsia incisional e a raspados da lesão para análise 

citopatológica. A amostra selecionada correspondeu a 50 casos, mas em 41 (82%) 

pacientes, o diagnóstico histopatológico foi de carcinoma de células escamosas. 

Desses, a citopatologia foi conclusiva em 30 (73%) e descreveu alterações suspeitas 

em 11 (27%) pacientes. Os resultados revelaram que a citopatologia apresentou 

concordância diagnóstica de 74% com a histopatologia (padrão-ouro) nos 

diagnósticos positivos para carcinoma de células escamosas, e negativos para 

malignidade. Os autores concluíram que os resultados obtidos indicam a 
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necessidade de padronização da técnica e da avaliação de grandes casuísticas para 

definição da acurácia, pois, na casuística avaliada, a citopatologia apresentou-se 

como um método fidedigno, que poderá ser utilizado como recurso de diagnóstico 

suficiente para o imediato encaminhamento dos pacientes para o tratamento de 

carcinoma de células escamosas oral. 

 

2.1 Indicações da Citologia 

De acordo com Lucena et. al., (2011) as indicações da citologia esfoliativa 

são:  

 Diagnóstico de lesões ulceradas que persistam na mucosa bucal e não 

apresentam sinais de melhora; 

 Diagnóstico de lesões que, em princípio, não vão ser biopsiadas, por 

ser suficiente a realização da citologia. Dependendo do resultado, 

pode-se proceder à biópsia;  

 Lesões extensas ou múltiplas, selecionando o local mais adequado 

para se realizar a biópsia;  

 Controle de áreas submetidas à radioterapia onde se observam 

alterações típicas de radiação;  

 Controle da evolução de certas doenças;  

 Controle de lesões cancerizáveis e de áreas onde houve remissão de 

tumor maligno em pacientes que, de alguma forma, estão impedidos de 

realizar intervenção cruenta; 

 Em lesões aparentemente inócuas e que não apresentem razão 

suficiente para a realização de biópsia. 

E ainda, de acordo com Braz-Silva et. al., 2010, lesões suspeitas de 

malignidade; doenças infecciosas (tais como herpes, leucoplasia pilosa, candidíase 

e paracoccidioidomicose).  
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A citologia esfoliativa não visa substituir o exame anátomo-patológico, e sim, 

ser mais um instrumento que permite esclarecer e orientar o diagnóstico, sendo o 

seu uso plenamente justificável na odontologia. (OGDEN et. al., 1996; OGDEN et. 

al., 1997; VIDAL et. al., 2003). 

2.2 Vantagens da Citologia 

Dentre as vantagens da citologia esfoliativa, podemos dizer que é um 

procedimento simples, de fácil execução, econômico, rápido, indolor e não invasivo, 

que se utiliza de células esfoliadas da mucosa para estudo microscópico. Baseia-se 

na constante renovação das células epiteliais e sua consequente descamação. A 

citologia tem a capacidade de revelar atipia celular antes que aconteça uma 

modificação clínica perceptível da lesão (BRAZ-SILVA et. al., 2010; LUCENA et. al., 

2011).  

Outra vantagem da citopatologia é que não há qualquer solução de 

continuidade, já que o exame não compromete a integridade do epitélio. Essa 

característica permite a realização do esfregaço em mais de um sítio. Sendo assim, 

a citopatologia exerce um melhor efeito psicológico em relação às demais técnicas 

diagnósticas, havendo uma maior colaboração por parte do paciente. Além das 

facilidades clínicas, o processamento laboratorial do material coletado é bastante 

simplificado, o que torna esse exame mais rápido, visto que não há inclusão em 

parafina, cortes em micrótomo, e descalcificações, procedimentos que tem que 

ocorrer nas amostras histológicas (RADOS et. al., 1999). 

Através deste método podem-se analisar as células coletadas das lesões e 

interpretar, à microscopia convencional, o esfregaço corado obtido a partir do 

material coletado. Em lesões orais, as células são obtidas pela raspagem na 

superfície da lesão suspeita, possibilitando a análise das características 

citopatológicas e a classificação da lesão (BIRMAN et. al., 1999, ACHA et. al., 2005). 

A aplicação de novas técnicas quantitativas, citomorfológicas, de 

imunocitoquímica e de biologia molecular associadas à citopatologia estão sendo 

desenvolvidas, o que proporciona maior precisão no diagnóstico (FONTES et. al., 

2008; MORAES et. al., 2010, BRAZ-SILVA et. al., 2010). 
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Com relação às novas técnicas, Sandrin et. al., 2010 descreveram em seu 

trabalho que houve um avanço na área de citopatologia com o desenvolvimento da 

citologia em base líquida. Esta tecnologia foi aprovada, em maio de 1996, para uso 

em citologia ginecológica pelo FDA (United States Food and Drug Administration). 

No entanto, somente no ano 2000, essa técnica citológica chegou ao Brasil. A 

citologia em base líquida é um método usado para o processamento de células 

preservadas numa solução líquida e que são transferidas para uma lâmina 

histológica.  

O material colhido pode ser avaliado por outras técnicas, como: 

imunocitoquímica, biologia molecular e citometria de fluxo, o que propicia mais 

confiança no diagnóstico e maiores probabilidades de pesquisa (HERBERT; 

JOHNSON 2001). 

 

2.3 Limitações da Citologia 

Entre as limitações do método, destaca-se a visualização apenas de células 

isoladas, impossibilitando a observação das alterações arquiteturais e a ocorrência 

de resultados falso-positivos e/ou falso-negativos. Esses têm sido justificados 

principalmente por: erros na execução técnica; pela distribuição não aleatória das 

células no esfregaço; por esfregaços muito espessos originando sobreposição 

celular significativa e pela grande quantidade de células sanguíneas e debris (KAHN 

et. al., 2001; CZERNINSKI, MARKITZIU, 2002; FONTES et. al., 2008). 

A citologia confere 95% de fidelidade para o estudo de tumores malignos. 

Esses 5% de erro podem ser explicados pelos resultados falso-positivos e falso-

negativos, como já mencionados. O resultado falso-positivo é quando o patologista 

envia um laudo dizendo que aquele esfregaço possui características malignas, 

quando na verdade não. Isso é raro e ocorre em menos de 1% dos casos. Os 

resultados falso-negativos ocorrem em cerca de 5% desses erros, e significam que 

apesar da lesão ser maligna não foi encontrado características para tal no 

esfregaço, e o laudo chega com o resultado de benigna (RADOS, 1999).   

Além disso, a citologia esfoliativa não tem a mesma eficácia da biópsia em 

relação à identificação do tipo de lesão existente, porém ela é muito útil, quando não 
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é possível a realização desse procedimento em locais de atenção básica de saúde e 

como método diagnóstico coadjuvante (ARANTES, 2004).  

2.4 Colorações mais utilizadas em Citologia 

Após a coleta do esfregaço, as células podem receber a coloração 

Papanicolaou ou a do Ácido Periódico de Schiff (PAS). A coloração de Papanicolau 

possibilidade a análise das células epiteliais descamadas, e servem principalmente 

para evidenciar as alterações morfológicas celulares, indicando se existe ou não 

atipias celulares. Já a coloração de PAS possibilita a visualização de agentes 

infecciosos, principalmente fúngicos, tais como a Candida albicans e o 

Paracoccidioidomicose (Kahn, 2001). Essa coloração detecta o aldeído resultante da 

oxidação pelo ácido periódico, que em presença do reativo de Schiff (pararosanilina 

e metabissulfito de sódio) forma composto intracelular de cor magenta. Reage com 

depósitos citoplasmáticos de carboidratos, mucopolissacarídeos e glicoproteínas. No 

caso da citologia, cora os inúmeros carboidratos existentes na parede celular dos 

fungos (CARVALHO et. al., 1988).  

 

2.5 Diagnóstico em Citopatologia 

As células que encontramos no esfregaço citológico da cavidade oral podem 

apresentar modificações que vão sugerir um diagnóstico. Tais modificações, de 

caráter degenerativo ou não, vão estar relacionadas ao citoplasma, núcleo ou a 

ambos na mesma célula. Vale lembrar que, a citopatologia, por exemplo, não 

detecta o vírus, apenas as alterações por ele causadas. Além disto, identifica tanto 

alterações celulares do tipo benignas bem como as malignas (CARVALHO, 2002). 

Vários tipos celulares podem ser encontrados num esfregaço bucal, sem ter 

origem epitelial. Em ordem de frequência, o primeiro tipo celular é o leucócito. 

Normalmente este aparece em pequenas quantidades, porém com grande 

constância de tamanho. A presença de grandes quantidades de leucócitos pode 

sugerir um processo inflamatório. Além disso, podemos encontrar eritrócitos, 

histócitos, entre outros, e cada um destes vão caracterizar um quadro clínico 

(CARVALHO, 2002).  
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Para cada tipo de patologia, alterações celulares específicas podem ser 

visualizadas, como reflexo de fenômenos degenerativos, inflamatórios e/ou 

adaptativos do tecido epitelial, frente a um agente agressor. Estas alterações podem 

ser evidenciadas na forma de binucleação, cariorréxe, cariólise, picnose, vacúolos e 

metacromasia (Carvalho, 2002). Como exemplo, indivíduos fumantes e etilistas 

apresentam uma incidência elevada de alterações citológicas, reforçando a 

importância de avaliar os danos genotóxicos na cavidade oral destes indivíduos 

(Carvalho, 2002; Freita et. al., 2005).   Desta forma, a utilização de métodos que 

avaliem o impacto de determinados agentes genotóxicos na mucosa oral, deve ser 

cada vez mais considerada, sendo a citologia um exemplo (CARVALHO, 2002). 

 

 

2.6 Classificação de Papanicolau 

 

Papanicolau (1943) descreveu quatro classes para facilitar o diagnóstico dos 

esfregaços citopatológicos. São elas: 

 

Tabela 2.1 - Classificação de Papanicolau, 1943. 

CLASSES SIGNIFICADO 

Classe 0 Material insuficiente para diagnóstico 

Classe I Ausência de células atípicas ou anormais 

Classe II Citologia atípica sem evidência de malignidade 

Classe III Citologia sugestiva de malignidade 

Classe IV Citologia muito suspeita de malignidade 

Classe V  

 

Citologia conclusiva de malignidade 

 

 

Desde então, algumas outras classificações foram feitas, principalmente 

relacionadas ao diagnóstico de lesões do colo do uterino da mulher. Hoje em dia não 



25 
 

se usa mais essa classificação para lesões cervicais, mas como na Odontologia não 

existe uma nomenclatura estabelecida para o diagnóstico de lesões bucais, a 

classificação de Papanicolaou será a utilizada nesse projeto. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Material: Amostra 

Todas as etapas clínicas de atendimento dos pacientes foram realizadas nas 

clínicas de Estomatologia e de Estomatopatologia do curso de Odontologia do 

Instituto de Saúde de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense – campus 

de Nova Friburgo.  Todos os pacientes foram orientados sobre o estudo e 

convidados a participar da pesquisa, da seguinte forma: O pesquisador convidou o 

candidato participante da pesquisa a sentar num consultório da clínica odontológica 

da UFF/NF, respeitando sua privacidade. Todas as informações foram prestadas 

com linguagem clara e acessível, utilizando-se de estratégias apropriadas à cultura, 

faixa etária, condição socioeconômica e autonomia dos convidados a participar da 

pesquisa. Foi concedido um tempo adequado para que o mesmo possa refletir, 

consultando, se necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-

los na tomada de decisão livre e esclarecida. Após essa etapa, o pesquisador 

responsável, ou pessoa por ele delegada, apresentou ao convidado para participar 

da pesquisa o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO A) para 

que fosse lido e compreendido, antes da concessão do seu consentimento livre e 

esclarecido. O projeto foi aprovado pelo CEP, CAAE: 49467015.0.0000.5626 

(ANEXO C). 

3.2. Critério de Inclusão 

Participaram do projeto pacientes que: 

 Apresentaram hábitos de risco para o desenvolvimento do câncer oral, 

tais como tabagismo, etilismo e exposição crônica aos raios solares; 
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 Pacientes que apresentaram alterações orais clinicamente sugestivas de 

lesões precursoras do câncer oral: eritroplasia, queilite actínica e 

leucoplasia; 

 Pacientes que apresentaram lesões suspeitas de malignidade; 

 Pacientes participantes do projeto “Avaliação da Eficácia da Terapia 

Fotodinâmica no Tratamento da Estomatite Protética associada à 

Candidíase: estudo clínico, citopatológico e microbiológico”, coordenado 

pela Professora Karla Bianca Fernandes da Costa Fontes, da disciplina 

de Estomatologia da UFF/NF, financiado pela FAPERJ.  

 

3.3 Critério de Exclusão 

         Foram excluídos do projeto os seguintes pacientes: 

 Pacientes com idade inferior a 18 anos; 

 Pacientes que não apresentaram hábitos de risco e nem lesões bucais 

precursoras; 

 Pacientes que recusaram a assinar o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

 

3.4 Dados Demográficos e Exame Clínico  

O exame clínico foi efetuado através de uma observação minuciosa e todos 

os dados foram mantidos em anonimato dos participantes, sem utilizá-los em 

prejuízo dos mesmos, e foram registrados em ficha clínica elaborada para a referida 

pesquisa, sendo esta complementar à ficha de avaliação de rotina, que permaneceu 

no prontuário de cada paciente. 

Os dados demográficos obtidos dos pacientes atendidos correspondem a: 

nome, idade, sexo, cor, ocupação, presença de prótese total, hábitos viciosos 

(tabagismo, etilismo). 

Após a anamnese, foi realizado um criterioso exame físico geral, de cabeça e 

pescoço e intraoral. Quando foram detectadas lesões, a descrição no prontuário 
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baseou-se nos seguintes critérios: lesão fundamental, cor, superfície, sintomas, 

extensão e tamanho. A documentação fotográfica digital foi realizada com uma 

câmera Canon T1i com lente macro 100mm e flash circular.  

 

3.5 Coleta da Amostra 

A coleta de material para avaliação das lesões bucais através da raspagem 

com escova endocervical,foi realizada pela confecção de esfregaços, da seguinte 

forma: Inicialmente foi realizada uma preparação do meio oral para ser submetido à 

coleta, visando à remoção de resíduos que possam prejudicar a análise. Áreas 

ressacadas (como lesões labiais, por exemplo), foram umedecidas previamente. 

As coletas foram realizadas realizando-se 3 a 4 movimentos com a espátula, 

da direita para a esquerda.  

Imediatamente após realização do esfregaço, os mesmos foram espalhados 

em duas lâminas de vidro, previamente limpas e secas e foram colocados num 

frasco apropriado contendo álcool absoluto para fixação, seguindo para o laboratório 

para processamento.  

 

3.6 Padronização da Técnica de Papanicolau e Pas 

Todas as etapas laboratoriais de processamento e análise das amostras 

foram realizadas no laboratório de Patologia Oral do UFF/NF.  Para a coloração com 

a técnica de Papanicolau, o seguinte protocolo foi realizado: 

As lâminas recebidas foram lavadas em 5 breves banhos de etanol 80%, 

seguidos de 5 banhos de etanol 70% e 5 banhos de etanol 50%. Posteriormente 

foram realizados 10 banhos em água destilada. Para a coloração, as lâminas foram 

imersas em Hematoxilina de Harris durante 1 a 5 minutos, seguindo-se lavagem com 

água destilada e diferenciação em álcool-ácido, mergulhando-se as lâminas 3 vezes 

na solução. Nova lavagem com água destilada foi realizada, seguida por banhos em 

álcool absoluto. As lâminas então foram coradas com Orange G por 10 a 15 

minutos, sendo então banhadas por álcool absoluto.  Após essa etapa foram 

coradas com EA 36 por 10 a 15 minutos e rapidamente foram banhadas por 
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soluções de álcool começando no absoluto. Finalmente as lâminas passaram por 

duas soluções de Xilol e foram montadas para visualização em microscópio.  

Para a coloração com PAS, utilizada como auxiliar para detecção de fungos, 

foi utilizado o KIT da EasyPath®, e foram seguidas as instruções do fabricante.  

 

3.7 Análise dos Esfregaços 

As lâminas contendo o esfregaço foram analisadas em um microscópio óptico 

de campo claro por um patologista oral.  Os aspectos citológicos foram registrados 

através de fotomicrografias e um laudo foi desenvolvido (ANEXO B). Durante a 

análise os seguintes critérios foram avaliados: Presença de células epiteliais 

superficiais, intermediárias, parabasais e basais; presença de células inflamatórias e 

presença de microorganismos (bactérias e fungos). Todas as lâminas foram também 

classificadas de acordo com Papanicolaou: Classe 0: material insuficiente ou 

inadequado para análise; Classe I: esfregaço normal, sem atipia celular; Classe II: 

alterações celulares inflamatórias; Classe III: esfregaço sugestivo de malignidade, 

biopsia obrigatória; Classe IV: esfregaço muito sugestivo de malignidade – biopsia 

obrigatória; Classe V: esfregaço positivo (Carvalho, 2002).    

 

3.8 Avaliação dos Resultados 

A descrição dos dados demográficos, clínicos e celulares será representada 

através de tabelas e gráficos, conforme a natureza das variáveis.  
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4 RESULTADOS 

4.1 Dados Demográficos e Exame Clínico 

Os dados demográficos de 90 pacientes foram coletados e são demonstrados 

na Tabela 4 Dos 90 pacientes, 54 (60%) eram do sexo feminino e 36 (40%) do sexo 

masculino (Figura 4.4). A maioria dos pacientes - 46 (51%) - era da raça branca 

(Figura 4.5). A idade dos pacientes variou de 30 a 82 anos, com média de 56,6 

anos. Hábitos como tabagismo e etilismo foram obtidos, bem como presença de 

prótese total superior - PT (Figuras 4.6, 4.7 e 4.8)  

Após a realização do exame físico geral, de cabeça e pescoço e intraoral, 

quando foram detectadas lesões, as mesmas foram fotografadas com uma câmera 

Canon T1i com lente macro 100mm e flash circular. Exemplos de fotos de lesões 

são observadas nas figuras 4.1, 4.2 e 4.3. 

A localização das lesões e as hipóteses clínicas dos 90 pacientes feitas pelos 

Dentistas também foram obtidas a partir da ficha de requisição de exames, e estão 

representadas nas Figuras 4.10 e 4.9, respectivamente. 
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Tabela 4.1 - Dados demográficos de 90 pacientes. 

Paciente Idade Sexo Cor Presença 
de PT 

Tabagismo Etilismo Localização 
da Lesão 

1 48 Feminino Sem 
declaração 

Sim Não declarado Não 
declarado 

Rebordo 

2 30 Masculino Sem 
declaração 

Sim Ex Ex Palato 

3 70 Masculino Branca Sim Ex Não Palato 

4 32 Masculino Parda Sim Não declarado Sim Rebordo 

5 46 Feminino Negra Sim Sim Não 
declarado 

Palato 

6 54 Feminino Negra Sim Sim Sim Assoalho de 
boca 

7 60 Masculino Branca Sim Ex Sim Ausente 

8 50 Feminino Branca Sim Não declarado Não 
declarado 

Palato 

9 71 Masculino Branca Sim Ex Social Rebordo 

10 59 Feminino Branca Sim Não Não Palato 

11 50 Masculino Negra Sim Ex Sim Língua 

12 53 Masculino Sem 
declaração 

Sim Não declarado Social Palato 

13 48 Feminino Parda Sim Ex Não 
declarado 

Palato 

14 35 Masculino Branca Não Sim Sim Rebordo 

15 47 Feminino Sem 
declaração 

Sim Sim Não 
declarado 

Palato 

16 68 Feminino Branca Sim Não declarado Não 
declarado 

Palato 

17 44 Masculino Branca Sim Sim Sim Palato 

18 40 Feminino Branca Sim Sim Não Palato 

19 54 Masculino Branca Sim Ex Sim Língua 

20 60 Masculino Branca Sim Sim Sim Palato 

21 70 Feminino Negra Sim Não declarado Não 
declarado 

Língua 

22 33 Feminino Branca Sim Sim Sim Palato 

23 71 Feminino Branca Sim Sim Social Mucosa Jugal 

24 63 Masculino Sem 
declaração 

Sim Não declarado Não 
declarado 

Palato 

25 63 Feminino Parda Sim Ex Não 
declarado 

Palato 

26 60 Masculino Sem 
declaração 

Sim Ex Social Lábio Inferior 

27 69 Feminino Branca Sim Não declarado Não 
declarado 

Palato 

28 74 Feminino Branca Sim Ex Não 
declarado 

Palato 

29 65 Masculino Branca Sim Ex Social Palato 

30 75 Feminino Branca Sim Não Não Rebordo 

31 62 Masculino Branca Sim Não Não Borda Lateral 
de Língua 

32 57 Masculino Branca Sim Sim Não Borda Lateral 
de Língua 

33 43 Masculino Sem 
declaração 

Não Ex Ex Palato 

34 54 Masculino Branca Sim Sim Sim Palato 

35 61 Masculino Sem 
declaração 

Sim Não Não Lábio Inferior 

36 53 Masculino Sem 
declaração 

Sim Sim Sim Lábio Inferior 

37 54 Feminino Parda Sim Não Não Palato 

38 63 Feminino Branca Sim Sim Sim Língua 
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39 61 Feminino Sem 
declaração 

Sim Ex Não Palato 

40 61 Feminino Branca Sim Sim Não Palato 

41 57 Feminino Sem 
declaração 

Sim Ex Não Palato 

42 55 Feminino Branca Sim Sim Não Palato 

43  Feminino Branca Não Sim Não Lábio Inferior 

44 67 Feminino Branca Sim Não Não Lábio Inferior 

45 45 Feminino Branca Sim Ex Não Palato 

46 44 Feminino Parda Sim Não Não Palato 

47 48 Feminino Sem 
declaração 

Sim Não Não Palato 

48 63 Masculino Branca Sim Ex Sim Palato 

49 71 Feminino Sem 
declaração 

Sim Ex Sim Palato 

50 56 Masculino Branca Sim Não Não Lábio Inferior 

51 49 Feminino Parda Sim Ex Sim Palato 

52 75 Feminino Branca Sim Não Não Palato 

53 56 Feminino Branca Sim Ex Sim Palato 

54 59 Feminino Branca Sim Ex Não Palato 

55 68 Feminino Branca Sim Sim Não Palato 

56 67 Feminino Negra Sim Não Não Palato 

57 76 Masculino Branca Sim Não Não Palato 

58 76 Feminino Parda Sim Ex Não Palato 

59 82 Feminino Sem 
declaração 

Sim Não Não Palato 

60 50 Feminino Parda Sim Ex Sim Palato 

61 40 Masculino Negra Não Sim Sim Palato 

62 34 Feminino Branca Não Sim Sim Borda Lateral 
de Língua 

63 40 Feminino Sem 
declaração 

Não Ex Sim Borda Lateral 
de Língua 

64 58 Feminino Branca Sim Ex Não Palato 

65 69 Masculino Branca Sim Ex Não Palato 

66 69 Feminino Sem 
declaração 

Sim Ex Não Palato 

67 50 Feminino Branca Sim Não Não Palato 

68 41 Feminino Branca Sim Não Não Palato 

69 66 Feminino Sem 
declaração 

Sim Ex Não Palato 

70 53 Feminino Branca Sim Não Não Palato 

71 65 Masculino Sem 
declaração 

Sim Ex Sim Palato 

72 63 Masculino Negra Sim Ex Não Palato 

73 48 Feminino Parda Sim Sim Sim Palato 

74 43 Feminino Sem 
declaração 

Não Ex Não Borda Lateral 
de Língua 

75 74 Feminino Sem 
declaração 

Sim Ex Não Palato 

76 50 Feminino Negra Sim Sim Não Palato 

77 47 Masculino Branca Não Ex Não 
declarado 

Palato 

78 70 Feminino Branca Sim Ex Não Palato 

79 57 Feminino Sem 
declaração 

Sim Não Não Palato 

80 57 Masculino Parda Não Não Não Palato 

81 68 Masculino Branca Sim Ex Sim Palato 

82 50 Feminino Branca Sim Não Não Palato 

83 59 Masculino Branca Não Ex Não Palato 

84 82 Masculino Branca Sim Ex Não Lábio Inferior 

85 56 Masculino Sem 
declaração 

Não Ex Não Palato 

86 46 Masculino Parda Não Não Sim Palato 
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Figura 4.1. Candidíase eritematosa. Imagem clínica da lesão de paciente que foi 

submetido à técnica de citologia esfoliativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Carcinoma de células escamosas. Imagem clínica da lesão de paciente 

que foi submetido à técnica de citologia esfoliativa.  

 

87 36 Masculino Sem 
declaração 

Sim Sim Sim Palato 

88 57 Feminino Branca Sim Não Não Palato 

89 61 Masculino Negra Sim Ex Sim Palato 

90 34 Feminino Negra Não Sim Sim Palato 
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Figura 4.3. Estomatite protética. Imagem clínica da lesão de paciente que foi 

submetido à técnica de citologia esfoliativa. 

 

  

 

 

Figura 4.4 Distribuição em percentuais de pacientes atendidos de acordo com o 

sexo. 
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Figura 4.5 Distribuição em percentuais de pacientes atendidos de acordo com a 

raça. 

. 

 

Figura 4.6 Distribuição em percentuais de pacientes atendidos de acordo com o uso 

de prótese total superior. 
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Figura 4.7 Distribuição em percentuais de pacientes atendidos de acordo com o 

hábito de etilismo. 

 

 

Figura 4.8 Distribuição em percentuais de pacientes atendidos de acordo com o 

hábito de tabagismo. 
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Figura 4.9  Hipóteses diagnósticas dos 90 pacientes atendidos 

 

Figura 4.10 Distribuição em percentuais de pacientes atendidos de acordo com 

localização das lesões.  
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4.2 Padronização da Técnica de Papanicolaou e Pas 

Após a coleta dos esfregaços, as técnicas de Papanicolau e PAS foram 

otimizadas, e as lâminas obtidas mostraram coloração adequada para análise 

citopatológica. Exemplos das colorações otimizadas podem ser observadas nas 

figuras 4.11 e 4.12.  

Os casos obtidos após esfregaço realizado nos pacientes foram classificados 

de acordo com Papanicolaou, conforme já descrito anteriormente. 50 pacientes 

apresentaram lesões inflamatórias (Classe II), 34 apresentaram Candidíase, 1 

paciente apresentou lesão altamente suspeita de malignidade e 1 teve o diagnóstico 

de Classe 0, pois o esfregaço foi insatisfatório.  Esses resultados são apresentados 

na Figura 4.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Esfregaço citopatológico. Coloração de PAS. Aumento 40X.  

Na seta, presença de hifas de fungos de Cândida. 
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Figura 4.12. A: Esfregaço citopatológico Classe 0 apresentando poucas células; B: Quadro 

citopatológico Classe II com presença de células inflamatórias e células intermediárias; C: 

Esfregaço citopatológico Classe III com variações de células basais e parabasais; e, D: 

Quadro citológico Classe IV presença de células basais pleomórficas e hipercromáticas. 
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Figura 4.13. Diagnóstico citopatológico das lesões bucais 
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5 DISCUSSÃO  

 
A Citopatologia é um método que estuda um pequeno conjunto de células. Tal 

ciência é bem conhecida e utilizada há aproximadamente oitenta anos, sendo 

empregada, com sucesso, na prevenção e no diagnóstico do câncer de colo do útero 

e de outras doenças. A citologia esfoliativa – empregada em tais diagnósticos – 

analisa as características e as alterações possíveis das células que descamam, 

naturalmente, das superfícies dos epitélios das mucosas em geral, incluindo a 

mucosa oral (LUCENA et. al., 2011). 

A partir da realização deste trabalho, a técnica de citopatologia oral foi 

estabelecida com sucesso no Laboratório de Patologia Oral do curso de Odontologia 

do Instituto de Saúde de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense. O 

serviço de citopatologia já conta com mais de 150 laudos liberados para pacientes 

das clínicas odontológicas, além de oferecer serviço para outros dois projetos de 

pesquisa em andamento.  

Para a padronização da técnica, realizamos o esfregaço de 90 pacientes 

portadores de lesão oral. Os resultados mostraram que dos 90 pacientes, 54 (60%) 

eram do sexo feminino e 36 (40%) do sexo masculino, e a maioria dos pacientes - 

46 (51%) - era da raça branca. A idade dos pacientes variou de 30 a 82 anos, com 

média de 56,6 anos. A mesma prevalência do sexo feminino foi encontrada no 

trabalho de Rados et. al., 1999. Por outro lado, os dados por nós obtidos são 

diferentes dos encontrados por Fontes et. al., 2008, que relatou, numa amostra de 

50 pacientes, 32 (64%) homens e 18 (36%) mulheres, com idades variando de 29 a 

93 anos. Isso deve ter ocorrido, pois a amostra de Fontes, em sua grande maioria, 

corresponde a casos de carcinoma de células escamosas, lesão que ocorre 

predominantemente no sexo masculino.  
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Em nosso estudo, 42% dos pacientes são ex-fumantes e 26% afirmaram ser 

tabagistas. O uso crônico do tabaco predispõe o aparecimento de diversas doenças 

bucais, inclusive a candidíase, fato corroborado por Keten et. al., 2015; e o 

carcinoma de células escamosas (NEVILLE, 2009).  

O alto índice de pacientes portadores de prótese total encontrado em nosso 

estudo (86% dos pacientes) corrobora com o número de diagnósticos citopatológicos 

de Candidíase, além dos achados citológicos de classe II (quadro inflamatório). A 

grande maioria dos pacientes não retiram e não higienizam as próteses 

corretamente, o que favorece a proliferação de bactérias e fungos, como a Candida 

albicans, agente etiológico da Candidíase oral. Isso vem de encontro ao relatado por 

Nagaral et. al., 2014. Por esse motivo, a grande maioria dos esfregaços (66 casos - 

73%) em nosso estudo foram realizados em lesões no palato duro. 

Após a realização do exame clínico e da detecção de lesão com a indicação 

de se fazer a citopatologia, observou-se que todos os pacientes atendidos 

concordaram em fazer a técnica e nenhuma intercorrência foi relatada, portanto, o 

índice de aceitação da técnica foi excelente. 

A técnica de coleta mostrou-se adequada, pois apenas 1 (uma) amostra foi 

diagnosticada como insuficiente para análise. Folsom et. al., relataram que em seu 

trabalho realizado com carcinomas bucais, de 148 amostras, 18 tiveram o 

diagnóstico de classe 0, ou seja, insuficiente para análise. Pelo fato das amostras do 

nosso trabalho terem sido coletadas por diversos profissionais, a possibilidade de 

falha no procedimento de coleta ocorrer acaba sendo maior do que aquelas 

encontradas por autores como Silva, 1997, que padronizou a técnica de coleta e 

calibraram seus pesquisadores.  

Com relação à otimização das técnicas de Papanicolau e PAS, nenhuma 

dificuldade laboratorial foi notada. As técnicas já são utilizadas há bastante tempo 

por diversos laboratórios de patologia, o que facilitou sua implantação. Após os 

primeiros testes realizados por nossa equipe, um protocolo foi determinado e é 

adotado atualmente pelo laboratório de Patologia Oral da UFF-Nova Friburgo. 

Poucos são os trabalhos que podemos utilizar para comparar os diagnósticos 

citopatológicos obtidos em nossos pacientes, principalmente levando em 
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consideração a classificação de Papanicolaou. Com metodologia semelhante ao 

presente projeto, Rados et. al., 1999 obtiveram, numa amostra de 256 pacientes, 

142 (58%) pacientes com Classe I, 94 (38%) pacientes com Classe II e 10 (4%) dos 

pacientes com Classe III. Nossos dados mostram, diferentemente, uma 

predominância da Classe II, correspondendo a 50 (56%) dos pacientes. Isso sem 

considerar o segundo grupo mais prevalente em nosso estudo: 34 (28%) dos 

pacientes foram diagnosticados com Candidíase. Normalmente o laudo é liberado 

como Classe II/Candidíase. Se colocássemos os dois grupos como Classe II, isso 

aumentaria o número de casos de Classe II para 84 casos, correspondendo a 93,3% 

de nossa amostra. Essa predominância da Classe II se explica pela localização dos 

esfregaços. A cavidade bucal é um ambiente contaminado, e por isso raramente 

apresenta um esfregaço completamente limpo, sem alterações citopatológicas 

inflamatórias.  

Como descrito acima, dos 90 pacientes examinados, 34 (28%) foram 

diagnosticados com Candidíase oral. O diagnóstico da Candidíase através da 

citologia esfoliativa também foi estudado por outros autores (SANDRIN et. al., 2010) 

Citologicamente, a presença de leveduras e pseudohifas ou hifas entre 

grupos de células epiteliais esfoliadas com alterações de natureza inflamatória pode 

ser utilizada para estabelecer a presença e a evidência de invasão.  

No estudo de Sandrin et. al., 2010 a população investigada constituiu-se de 

indivíduos adultos e brasileiros, do gênero feminino e com média de idade 65,9 

anos, sendo a idade mínima 33 e a máxima, 94 anos. Os casos de estomatite 

protética acometiam o palato duro na região correspondente à área em contato com 

a prótese total superior. Já as demais formas clínicas (eritematosa e 

pseudomembranosa) envolviam diversas localizações anatômicas (palato mole, 

língua, soalho, palato duro e mucosa jugal). Em nosso projeto todos os casos 

suspeitos de estomatite protética também estavam localizados no palato duro, dados 

semelhantes ao trabalho citado. Mas nem todos os casos de estomatite protética 

com suspeita de Candidíase tiveram os fungos visualizados na citologia esfoliativa, 

como foi demonstrado na Tabela 5.1. 
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Dos nossos resultados, outro diagnóstico chama a atenção: Uma paciente do 

sexo feminino apresentou o diagnóstico de classe IV de Papanicolaou (Altamente 

suspeito de malignidade). No mesmo dia da citologia esfoliativa foi realizada a 

biopsia, e o laudo histopatologico confirmou o diagnóstico de carcinoma de células 

escamosas. O esfregaço citológico apresentou conteúdo hemorrágico e muitas 

células sobrepostas, o que pode ter dificultado a visualização das células epiteliais 

malignas que garantiriam o diagnóstico citopatologico de neoplasia epitelial maligna. 

Mas esse único caso ilustra bem a importância da citologia no diagnóstico 

precoce das lesões bucais, principalmente do carcinoma de células escamosas. Isso 

vem de acordo com o que Fontes et. al., 2008 relataram em seu trabalho, onde os 

resultados revelaram que a citopatologia apresentou concordância diagnostica de 

74% com a histopatologia (padrão-ouro) nos diagnosticos positivos para carcinoma 

de células escamosas, e negativos para malignidade. Concordamos com os autores 

que dizem que os resultados obtidos em seu trabalho indicam uma nova avaliação 

de grandes casuísticas para definição da acurácia, pois, na casuística avaliada, a 

citopatologia apresentou-se como um método fidedigno. 

Além de Fontes et. al., 2008, autores como Epstein et. al., 2002; Freitas et. 

al., 2004; Acha et. al., 2005 também relatam excelente espeficidade e sensibilidade 

da técnica de citopatologia.  

Como bem disse Lucena, 2011, a citopatologia tem se mostrado muito im-

portante na detecção precoce de manifestações patológicas orais. E se tratando de 

um método de fácil aplicação e baixo custo (quando comparado com a biópsia) tal 

mecanismo deve ser melhor divulgado no meio odontológico, tendo em vista suas 

vantagens.  

Para finalizar, os autores concordam com Ogden et. al., 2011, 1996; Ogden 

et. al., 1997; Vidal e Silva, 1999 que relatam que a citologia esfoliativa não visa 

substituir o exame anátomo-patológico, e sim atuar como mais um instrumento que 

permite esclarecer e orientar o diagnóstico, o que torna seu uso plenamente 

justificável na odontologia.   
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Tabela 5.1 - Diagnóstico clínico X Diagnóstico citopatológico 

 

  Diagnóstico clínico Diagnóstico 
citopatológico 

1.   Estomatite protética Classe II 

2.   Estomatite protética Candidíase 

3.   Estomatite protética Classe II 

4.   Estomatite protética Classe II 

5.   Herpes Simples Classe II 

6.   Carcinoma Espinocelular Classe IV 

7.   Ausente Classe II 

8.   Estomatite protética Candidíase 

9.   Estomatite protética Candidíase 

10.   Estomatite protética Classe II 

11.   Glossite Romboidal Mediana  Classe II 

12.   Estomatite protética Classe II 

13.   Estomatite protética Classe II 

14.   Candidíase Candidíase 

15.   Estomatite protética Candidíase 

16.   Hiperplasia Papilar 
Inflamatória 

Classe II 

17.   Ausente Candidíase 

18.   Estomatite protética Classe II 

19.   Ausente Candidíase 

20.   Estomatite protética Classe II 

21.   Glossite Romboidal Mediana  Classe II 

22.   Estomatite protética Classe II 

23.   Ausente Classe I 

24.   Estomatite protética Classe II 

25.   Estomatite protética Classe II 

26.   Queilite Actínica Classe II 

27.   Estomatite protética Candidíase 

28.   Estomatite protética Candidíase 

29.   Estomatite protética Candidíase 

30.   Candidíase Candidíase 

31.   Leucoplasia Classe II 

32.   Candidíase Candidíase 

33.   Estomatite protética Classe I 

34.   Estomatite protética Classe II 

35.   Estomatite protética Classe II 

36.   Queilite Actínica Classe II 

37.   Estomatite protética Classe 0 

38.   Glossite Romboidal Mediana  Candidíase 

39.   Estomatite protética Candidíase 
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40.   Estomatite protética Classe II 

41.   Estomatite protética Classe II 

42.   Estomatite protética Candidíase 

43.   Queilite Actínica Classe III 

44.   Candidíase Classe II 

45.   Ausente Classe II 

46.   Estomatite protética Candidíase 

47.   Ausente Classe II  

48.   Estomatite protética Candidíase 

49.   Candidíase Classe II 

50.   Queilite Actínica Classe II 

51.   Estomatite protética Classe II 

52.   Ausente Classe II 

53.   Estomatite protética Candidíase 

54.   Estomatite protética Candidíase 

55.   Estomatite protética Candidíase 

56.   Estomatite protética Classe II 

57.   Estomatite protética Candidíase 

58.   Ausente Classe II 

59.   Ausente Classe II 

60.   Ausente Candidíase 

61.   Estomatite protética Candidíase 

62.   Leucoplasia pilosa Classe II 

63.   Ausente Classe II 

64.   Estomatite protética Candidíase 

65.   Ausente Classe II  

66.   Estomatite protética Candidíase 

67.   Estomatite protética Candidíase 

68.   Estomatite protética Candidíase 

69.   Estomatite protética Candidíase 

70.   Estomatite protética Candidíase 

71.   Ausente Classe II 

72.   Estomatite protética Candidíase 

73.   Estomatite protética Candidíase 

74.   Leucoplasia pilosa Classe II 

75.   Ausente Classe II 

76.   Estomatite protética Classe II 

77.   Estomatite protética Classe II 

78.   Estomatite protética Classe II 

79.   Estomatite protética Classe II 

80.   Ausente Candidíase 

81.   Ausente Candidíase 

82.   Estomatite protética Classe II 

83.   Ausente Candidíase 

84.   Queilite Actínica Classe I 
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85.   Candidíase Classe II 

86.   Ausente Classe II 

87.   Estomatite protética Classe II 

88.   Estomatite protética Classe II 

89.   Estomatite protética Classe II 

90.   Ausente Classe II 
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7 CONCLUSÃO 

 Após a realização deste trabalho, pode-se concluir que:  

1- A técnica de citopatologia oral foi estabelecida no Laboratório de Patologia 

Oral do curso de Odontologia do Instituto de Saúde Nova Friburgo da 

Universidade Federal Fluminense.  

2- Uma nova ferramenta de diagnóstico de lesões orais dos pacientes, não 

somente da UFF, mas de toda região serrana, está disponível e otimizada. 

3- A técnica estabelecida possibilita uma nova linha de pesquisa para os 

docentes e alunos. 
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ANEXO A 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO – RJ 

CURSO DE ODONTOLOGIA  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro Participante: 

 

 Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa intitulada 

“Estabelecimento da técnica de citopatologia no Laboratório de Patologia Oral da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense – campus Universitário 

de Nova Friburgo.” que se refere a um projeto de Iniciação Científica da participante Irma 

Gonçalves Reys da Graduação do curso de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, campus 

de Nova Friburgo. 

 O(s) objetivo(s) deste estudo é estabelecer a técnica de citopatologia no laboratório de 

Patologia Oral da FOUFF/NF. Para tanto, serão selecionados pacientes de alto risco para o 

desenvolvimento do câncer oral (que possuam hábitos nocivos, tais como ser tabagista, etilista e que 

fiquem expostos cronicamente ao sol), pacientes portadores de lesões pré- malignas ou que já 

apresentem suspeita de malignidade, e pacientes portadores de estomatite protética para realização do 

exame citopatológico oral.  Os resultados contribuirão para termos a técnica de citopatologia 

estabelecida, possibilitando uma nova ferramenta para diagnosticar lesões orais dos pacientes e uma 

nova frente de pesquisa à disposição dos docentes e alunos da UFF/NF. 

 Sua forma de participação consiste em ser submetido à técnica de citologia esfoliativa, que 

consiste na realização de um raspado em sua mucosa oral, feita com uma espátula. Para realização da 

citologia não é necessário realizar anestesia, pois o procedimento não é invasivo. É praticamente 

indolor.  

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu anonimato, e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

 Não será cobrado nada, não haverá gastos e estão previstos ressarcimentos ou indenizações, 

caso ocorra qualquer intercorrência durante o desenvolvimento da pesquisa.  

 Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa o risco pode ser 

avaliado como: mínimo. Você poderá sentir um ligeiro desconforto (dor) no local onde será 

realizada a citologia, dependendo de sua sensibilidade dolorosa. Para minimizar essa dor, 

utilizaremos uma escova bem macia para realizar o raspado, fato que praticamente zera a 

sensibilidade dolorosa.  
 São esperados os seguintes benefícios imediatos da sua participação nesta pesquisa: 1- com a 

técnica utilizada no estudo, você terá realizado uma das mais eficazes técnicas preventivas no combate 

ao câncer de boca, fato benéfico a sua saúde; 2- se for detectada lesão de boca, o início do processo 

diagnóstico será feito através da técnica realizada nesse projeto, o que possibilitará maior rapidez no 

diagnóstico definitivo e tratamento.  

 Se por um acaso uma lesão de boca benigna for detectada através do exame que realizaremos, 

você será tratado na própria clínica de Odontologia da UFF/NF, pela equipe de Estomatologia. Se por 

um acaso for diagnosticado com carcinoma de boca, será encaminhado ao serviço de saúde do 

município, para que possa ser referenciado ao Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro/RJ.  
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 Da mesma forma, a pesquisadora responsável e sua equipe garantem o acompanhamento 

clínico corretamente indicado para cada lesão, não só durante o tempo que ocorrerá a pesquisa, como 

também após o término.  

 

 Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá recusar-se a 

participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua participação se assim o preferir, 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma ou sem prejuízo ao seu cuidado. 

Garantimos também a manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante 

todas as fases da pesquisa 

 Você terá o tempo necessário para refletir e tomar a decisão de participar ou não do estudo, 

podendo inclusive levar o TCLE para a casa para discutir com familiares antes de aceitar ou recusar.  

 

Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição para maiores 

informações. 

 

 Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida(s) e outros esclarecimentos 

sobre esta pesquisa você poderá entrar em contato com: 

 

Pesquisadora: Profa. Dra. Renata Tucci. Universidade Federal Fluminense, campus de Nova 

Friburgo. Rua Doutor Sílvio Henrique Braune, nº 22 Bairro Centro Cidade Nova Friburgo / RJ CEP: 

28625-650 Telefones (22) 2528 7168 (22) 2528 7166. Telefone celular: (22) 99792-1332. 
 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense – Campus Nova Friburgo.  

Rua: Doutor Silvio Henrique Braune, 22 – Centro  -  Nova Friburgo – RJ CEP: 28625-650. Telefones 

(22) 2528 7168 (22) 2528 7166  

  

  

Eu ____________________________________________________________ (nome do participante e 

número de documento de identidade) confirmo que Irma Gonçalves Reys  explicou-me os objetivos 

desta pesquisa, bem como, a forma de participação. As alternativas para minha participação também 

foram discutidas. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento, portanto, eu concordo em dar meu 

consentimento para participar como voluntário desta pesquisa. 

 

 

 

 

                                                           Local e data:______________ de ______de 20__. 

 

 

_________________________________________________ 

(Assinatura do sujeito da pesquisa ou representante legal) 
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ANEXO B 

  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO – RJ 

CURSO DE ODONTOLOGIA  

 

 

LAUDO CITOPATOLÓGICO 

           

Material recebido: O material recebido consta de 02 lâminas obtidas após citologia esfoliativa de lesão. Foi 

realizada coloração de Papanicolaou e PAS. 

 

Exame microscópico:  
 

 

DIAGNÓSTICO:     Classe II  

     

NOTA: Fungos não foram observados em nenhum esfregaço analisado. 
 

 

Nova Friburgo, 28/05/2015 

 

 

Profa. Dra. Renata Tucci 
                                                                                                     SIAPE:2185844  

 

 

REGISTRO:  C016/16                                                                   Prontuário: 1234 
   

 

Nome: Maria                                                          
 

Idade: 53        
    
Hipótese clínica: CANDIDÍASE / GLOSSITE ROMBOIDAL MEDIANA  

Local da lesão: PALATO DURO     
Procedência: Estomatologia  
Material enviado por: Ademar Takahama Junior  Data da coleta:21/05/2015 

Data da liberação do laudo: 28/05/2015 
 

    

 AUSENTES DISCRETAS MODERADAS ABUNDANTES 

     

Células epiteliais superficiais  X   

Células epiteliais intermediárias    X 

Células epiteliais parabasais X    

Células epiteliais basais X    

     

Leucócitos mononucleares  X   

Leucócitos polimorfonucleares   X  

Hemácias  X    

     

Bactérias    X 

Fungos X    
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ANEXO C  


