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Resumo 

 
Introdução:  O exame citopatológico é uma ferramenta diagnóstica auxiliar confiável 
na identificação de lesões pré-malignas e do carcinoma de células escamosas oral, 
para imediato encaminhamento e tratamento dos pacientes. A confiança no método 
tem sido crescente e as indicações para sua utilização referem-se à identificação 
das lesões malignas ou com potencial de malignidade, auxílio à decisão da escolha 
da melhor área de biópsia e ao monitoramento dos pacientes, à identificação da 
candidíase oral e do efeito citopático do vírus Epstein-Barr, além da confirmação de 
outros tipos de lesões da mucosa bucal. O método diagnóstico é universalmente 
utilizado com sucesso, embora para o estudo e diagnóstico das lesões orais 
apresente pouca adesão na rotina do clínico e do estomatologista. Nos últimos 
tempos alguns autores conseguiram romper a barreira de resistência de sua 
utilização na boca e conseguiram divulgar estudos e resultados na literatura 
internacional. Objetivos : Demonstrar  que a Citopatologia é um método importante 
na rotina investigativa de pacientes de risco para o carcinoma oral e mais eficiente 
do que o método clínico no diagnóstico da candidíase oral. Material e Métodos : 
Bancos de dados de estudos anteriores propiciaram uma amostra de 195 registros 
de pacientes de risco para carcinoma de boca e 500 registros de pacientes 
imunocomprometidos e imunocompetentes em estudo sobre diagnóstico de 
candidíase oral. A análise documental sobre os registros focalizou a capacidade de 
impacto positivo da citopatologia no processo investigativo do carcinoma de boca e 
da candidíase oral e métodos quantitativos buscaram relações matemáticas e 
estatísticas que sustentassem o alcance dos objetivos. Resultados : Nos pacientes 
de risco para carcinoma de boca, a citopatologia identificou 32% de casos de 
candidíase (dezesseis vezes mais casos que o exame clínico), 10% de casos 
apresentando malignidade (displasias epiteliais e carcinomas), 54% de pacientes 
clinicamente normais com alguma anormalidade (dentre elas, 5% de displasias 
epiteliais e 32% de candidíase) e 83% de informação adicional relevante (displasias, 
candidíases e normalidade) associadas às lesões malignas clinicamente 
diagnosticas, além de ter 70% dos casos de displasias e todos os de carcinoma 
confirmados pela histopatologia. No estudo da candidíase oral em pacientes 
imunocompetentes e imunocomprometidos, o método de Papanicolaou combinado 
com o método PAS possibilitou a correção de 35% de todos os diagnósticos clínicos 
(54% dos imunocomprometidos e 40% dos imunocompetentes). Considerando o 
crescimento da taxa de mortalidade por 100 mil habitantes na última década, a 
citopatologia mostra características (baixo custo, pouco incômodo aos pacientes, 
dentre outras) de método que, se introduzido como rotina ambulatorial, apresenta 
potencial para mitigar a morbidade e mortalidade por câncer de boca, funcionando a 
médio e longo prazos como eficiente método de rastreio diferente das abordagens 
convencionais. Conclusões : Os resultados mostram a natureza diagnóstica 
diferencial do método citopatológico em relação ao método clínico e o ganho de 
informação adicional em relação aos diagnósticos clínicos na investigação do câncer 
oral em pacientes de risco para carcinoma de boca, particularmente na identificação 
de lesões epiteliais displásicas. Na avaliação da presença de candidíase, os 
resultados mostram  superioridade diagnóstica da avaliação citopatológica em 
relação à avaliação clínica. 

Palavras-chave: Citopatologia oral, carcinoma oral, carcinoma de células escamosas, 
candidíase, rotina investigativa, prevenção do câncer oral, rastreio de câncer oral.  



 

Abstract 
 
Introduction : Cytopathological examination is a helpfull diagnostic tool that identifies 
oral premalignant lesions and oral squamous cell carcinoma for immediate referral 
and treatment of patients. Confidence in the method has been growing and the 
indications for its use refer to the identification of malignant or potentially malignant 
lesions, aid to the decision to choose the best biopsy area and monitoring of patients, 
identification of oral candidiasis and cytophatic effect of Epstein-Barr virus, besides 
the confirmation of other oral mucosa lesions. The diagnostic method based on 
cytophalogy is universally used successfully, though for the study and diagnosis of 
oral lesions present low compliance in clinial and stomatological routine. Lately some 
authors managed to break through the resistance barrier of use in the mouth and 
managed to promote studies and results in the international literature. Objectives : 
To demonstrate that Cytopathology is an important method in the research routine of 
patients at risk for oral cancer and more efficient than the clinical method in the 
diagnosis of oral candidiasis. Methods : Databases of previous studies provided a 
sample of 195 records of patients at risk for oral cancer and 500 records of 
immunocompromised and immunocompetent patients in a study on diagnosis of oral 
candidiasis. The documentary analysis of the records focused on the positive impact 
of capacity of cytopathology in the investigative process of oral carcinoma and oral 
candidiasis and mathematical and statistical methods to support the achievement of 
objectives. Results : For patients at risk for oral cancer, cytopathology identified 32% 
of cases of candidiasis (sixteen times more cases than clinical examination), 10% of 
cases showing malignancy (epithelial dysplasia and carcinomas), 54% of patients 
clinically normal with some abnormality (among them 5% of epithelial dysplasia and 
32% of candidiasis) and 83% of additional relevant information (dysplasias, 
candidiasis and normality) associated with clinically diagnostic malignant lesions, in 
addition to 70% of cases of dysplasia and all cases of carcinoma confirmed by 
histopathology. In the study of oral candidiasis in immunocompetent and 
immunocompromised patients, the Papanicolaou method combined with PAS 
method enabled the correction of 35% of all clinical diagnoses (54% of 
immunocompromised and 40% of immunocompetent patients). Considering the 
growth of mortality rate per 100 thousand inhabitants in the last decade, 
cytopathology shows characteristics (low cost, little uncomfortable procedure for 
patients, among others) that make it a method that has the potential to mitigate 
morbidity and mortality from oral cancer, if introduced as ambulatory care, working in 
the medium and long term as an effective screening method different from 
conventional approaches. Conclusions : The results show the diagnostic differential 
nature of cytophatological method opposed to clinical method and the additional gain 
of information to clinical diagnoses in the investigation of oral cancer in patients at 
risk for mouth cancer, particularly in the identification of dysplastic epithelial lesions. 
In assessing the presence of candidiasis, the results show diagnostic superiority of 
cytological evaluation in relation to the clinical evaluation. 
 
Keywords: Oral cytopathology, oral cancer, candidiasis, oral squamous cell 
carcinoma, investigative routine, prevention, oral cancer screening.  



1 INTRODUÇÃO 

 

A Citopatologia (Cella+Pathos+Logos) é definida etimologicamente como o 

estudo das células nas doenças. Na atualidade, a Citopatologia é um método de 

estudo das células que se descamam natural ou artificialmente de uma superfície ou 

que são coletadas por punção de qualquer área do corpo humano. O método 

citopatológico consiste em avaliar, através de um microscópio, aspectos 

morfofuncionais das células, sendo um método bifásico. O procedimento inicial 

corresponde à coleta do material, feita através de diferentes técnicas, com diferentes 

instrumentos e por diferentes profissionais, constituindo uma etapa simples e de 

muita responsabilidade, pois influencia na quantidade e qualidade das células-alvo.1-3 

O material coletado é imediatamente submetido à fixação (método de preservação 

da integridade morfofuncional), sendo o alcool comum (álcool etílico a 92,6°) o 

fixador mais comumente utilizado, tanto na forma de imersão da lâmina como da 

aplicação de spray. Esta primeira fase é considerada um procedimento de baixa 

complexidade, não invasivo, relativamente indolor, de fácil execução, sem 

necessidade de anestesia local, muito bem aceito pelos pacientes e de baixo custo. 

Após a fixação, o material é encaminhado ao citopatologista, responsável pela 

segunda fase do método: o processamento técnico e avaliação.1-5  A interpretação 

no método citopatológico exige capacitação específica e experiência por parte do 

médico ou cirurgião-dentista citopatologista, para a identificação e valorização de 

células com morfologia alterada.  

A confiabilidade dos vários instrumentos utilizados para a obtenção do 

material está associada ao fácil manuseio no local da coleta, a causar pouco ou 

nenhum desconforto e fornecer um número representativo de células epiteliais.6,7  

Nas mucosas, o material pode ser coletado por raspado, preferencialmente 

com uma espátula de plástico ou metal, ou por escovado, preferencialmente por 

escova de cabo longo e cerdas de nylon, em forma de cilindro com tufo na 

extremidade.8-10  A mucosa oral apresenta variações de espessura epitelial, 

presença ou ausência de ceratina, presença de diferentes tipos de papilas linguais, 

maior ou menor quantidade e tipo de saliva (serosa ou mucosa), sendo necessário o 

planejamento e adequação que somem melhor técnica, melhor instrumento, 

intensidade e número de raspagens ou escovados. Após uma adequada coleta, o 
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material deverá ser depositado em lâmina de vidro, através do suave deslizamento 

da espátula ou giro contínuo da escova sobre a lâmina (esfregaço) e imediata 

fixação; ou em líquido fixador (método de fixação em meio líquido).11 

O material utilizado para execução de um esfregaço deverá ser adequadamente 

identificado na lâmina na extremidade fosca e o material fixado em meio líquido; a 

identificação é feita no frasco. Este é um procedimento que requer atenção, sendo 

que o método do esfregaço mais seguro por necessitar de dupla identificação: na 

lâmina do esfregaço e no frasco de transporte. O material fixado em meio líquido é 

processado, havendo algumas técnicas já bem descritas6,8,12  e que resultam em 

uma ou mais lâminas contendo o material processado. Segundo Hayama et al 12 

(2005), a citologia convencional é o método mais frequentemente empregado nos 

esfregaços de rotina, entretanto, as amostras obtidas por citologia em meio líquido 

proporcionam melhor visualização da morfologia celular. Segundo os autores, a 

desvantagem da técnica em meio líquido reside na necessidade de um laboratório 

com equipamentos específicos e pessoal treinado para o manejo e processamento 

das amostras. Campagnoli13 (2003) escreveu sobre as vantagens, as desvantagens, 

as técnicas empregadas e o uso da citologia em meio líquido no diagnóstico de 

lesões orais e da sua viabilidade na prática odontológica. De acordo com o autor, a 

citologia em meio líquido é um avanço em relação à citologia tradicional, devendo 

ser mais explorada pelo cirurgião-dentista, principalmente como um instrumento 

auxiliar no diagnóstico de lesões vesico-bolhosas, infecções fúngicas, lesões 

cancerizáveis e no diagnóstico precoce do câncer de boca.   

As lâminas contendo o material deverão ser submetidas a métodos de 

colorações antes de serem avaliadas, sendo o método universalmente mais utilizado 

o de Papaniclolau.14 A avaliação do material é feita por análise direta ao microscópio 

e as alterações identificadas podem ser enquadráveis nas classes propostas por 

Papaniclolau10,15. Outros métodos, no entanto, podem ser usados, inclusive a 

elaboração de laudo com microscopia descritiva, finalizado por diagnósticos 

identificados.15 

O exame citopatológico é uma ferramenta diagnóstica auxiliar confiável na 

identificação de lesões pré-malignas e do carcinoma de células escamosas oral, 

para imediato encaminhamento e tratamento dos pacientes. No entanto, apesar dos 

bons resultados, poucos médicos e dentistas utilizam este método para o 
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diagnóstico de rotina de câncer oral.16 Na década de 60, a citopatologia oral 

despertou a atenção e interesse de muitos profissionais, por caracterizar-se como 

uma técnica simples, não invasiva, que necessita do mínimo de habilidade para a 

coleta e é bem aceita pelo paciente. Contudo caiu em desuso devido à ampla 

subjetividade das suas interpretações. Em 1978, Bernstein e Miller17 publicaram 

estudo onde foi descrito que a citopatologia é um potente instrumento para detectar 

precocemente lesões malignas, precursoras do câncer e algumas infecções como as 

fúngicas.17,18 No entanto, o citodiagnóstico pode não ser conclusivo, sendo 

necessária a realização de biópsia.7,16,19  A biópsia é considerada pela literatura o 

padrão-ouro no diagnóstico das lesões e deve ser feita sempre que houver 

indicação.20 Novos métodos vêm sendo desenvolvidos como, por exemplo, a 

citologia em meio líquido, que se difere do método convenvional e vem 

apresentando mais sensibilidade e especificidade21 e a brush biopsy.22,23 

A confiança no método foi crescente a partir de estudos em diferentes áreas 

do corpo1 que indicaram êxito de até 98,6% na utilização e comparação do método 

citopatológico e histopatológico na identificação das lesões malignas e pré-

malignas.2,20,24 Entre as limitações do método, destaca-se a visualização apenas de 

células isoladas, impossibilitando a observação de todas as alterações arquiteturais 

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

justificados principalmente por inadequabilidades na fase de coleta do material, tais 

como na execução técnica; distribuição não aleatória das células no esfregaço; 

esfregaços muito espessos originando sobreposição celular significativa e pela 

grande quantidade de células sanguíneas e debris.22 

A detecção do câncer pelo método citopatológico é baseada em alguns 

princípios tais como o fato das células de um tumor maligno terem morfologias 

distintas das células epiteliais normais, terem menos coesão dos que as células 

normais correspondentes. Consequentemente são esfoliadas com mais facilidade e 

como os tumores malignos crescem mais rapidamente que o tecido normal 

correspondente, como consequência, mais células são esfoliadas da superfície de 

um tumor maligno que da superfície de um tecido normal de tamanho 

correspondente.11  Possibilita ainda a observação de outras alterações relevantes 

que coincidem com padrões de carcinogênese. A forma e alteração de tamanho do 

núcleo, hipercromasia, alteração dos nucléolos, figuras mitóticas e manchas tanto no 
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citoplasma como no núcleo, assim também como o aspecto sujo do fundo da lâmina 

são indicadores de mudanças relacionadas com carcinogênese.5  Mas não existe 

padronização para a classificação citopatológica de lesões pré-malignas orais e 

lesões malignas, como existe para o colo do útero.20 

Iniciar a investigação de uma lesão oral não definida pelo método clínico 

utilizando a citopatologia apresenta vantagens: a) em contrapartida à biópsia, a 

coleta para avaliação citopatológica pode ter a abrangência planejada, com coleta 

total ou parcial da superfície da lesão; b) na presença de lesões múltiplas ou de 

aspectos clínicos diversos, a citopatologia permite coleta de todas as lesões21; c) 

nas lesões clínicamente suspeitas de malignidade, a coleta discriminada por área 

permite auxiliar a escolha da área a ser submetida à biópsia11,21; d) com a infra-

estrutura adequada, a avaliação citopatológica permite o diagnóstico no prazo 

mínimo de 30 minutos, aspecto importante no planejamento da conduta diagnóstica 

e terapêutica3; e) permite orientar o diagnóstico de outras alterações que ocorrem na 

boca10,11,18; f) existem vantagens inequívocas da prevenção do cancer oral através 

da citopatologia e, mesmo em se tratando de profissionais experimentados, fica 

comprovado que só o exame clínico é insuficiente e que os métodos citopatológicos 

indicam os casos a serem controlados. 

Algumas das indicações para utilização da citopatologia são as lesões 

malignas ou com potencial de malignização9, para auxiliar a melhor área de biópsia10 

e para monitorização dos pacientes3,7,11,15,18, identificação da candidíase oral e de 

efeito citopático do vírus Epstein-Barr na leucoplasia pilosa oral25 e na 

paracoccidioidomicose26, podendo auxiliar no controle terapêutico das formas orais 

desta micose e também visando à confirmação de outros tipos de lesões da mucosa 

bucal, tais como as lesões brancas, bolhosas, estudos anêmicos, lesões 

hereditárias, atividade hormonal, determinação de cromossoma sexual e, indicada 

também em lesões extensas ou múltiplas selecionando-se o local mais indicado para 

a realização da biópsia, em pacientes cujas condições gerais de saúde não 

permitam a intervenção cruenta sem preparo pré-operatório ou quando o paciente 

recusa permissão para a biópsia. A citopatologia é ainda utilizada para o estudo dos 

efeitos do álcool na estrutura e função celular da cavidade oral.18 Ela é recomendada 

quando o paciente não permite fazer biópsia ou quando é  dificultada no caso de 

pacientes psiquiátricos, imunossuprimidos ou com trombocitopenia.19 Utilizada na 



 24

avaliação dos resultados terapêuticos após cirurgia ou radioterapia e no 

rastreamento de lesões cancerizáveis e do câncer de boca.20,21 Em estudo realizado 

por Rados et al27 (1999), foi observado que pacientes com grau citológico suspeito 

para malignidade apresentavam alterações inflamatórias na mucosa, que não foram 

confirmadas no exame citopatológico de controle, sugerindo um superestimação dos 

esfregaços de boca, onde o processo inflamatório é praticamente constante. 

Realmente, diversos agentes inflamatórios de origem química, física ou biológica 

podem causar alterações celulares na mucosa oral, contudo os critérios ainda não 

estão especificamente estabelecidos.  A ingestão crônica de substâncias como o 

álcool, pode explicar, por exemplo, algumas alterações citológicas na mucosa oral 

de não fumantes alcoólatras. Vários pesquisadores descreveram anomalias, como: 

aumento da área nuclear, atrofia epitelial devido a uma diminuição no tamanho das 

células basais e ceratose aumentada.27 

1.1  RISCO PARA CÂNCER DE BOCA 

A grande maioria das mortes por câncer de boca pode ser evitada se o 

dentista fizer um meticuloso exame clínico, investigar todas as lesões pela 

citopatologia e a seguir, submeter à biópsia todas as lesões suspeitas indicadas pelo 

exame clínico ou baseadas na citopatologia.11  O carcinoma de células escamosas é 

a neoplasia maligna mais frequente da boca (>90%), com taxa de sobrevivência por 

cinco anos de aproximadamente 50%, podendo também ocorrer na pele e nas 

demais cavidades do corpo revestidas por epitélio escamoso ou mesmo por epitélio 

cilíndrico.28 A sua identificação é feita pelo exame clínico e confirmada pelo exame 

histopatológico, que é o padrão ouro para o diagnóstico definitivo. Porém, métodos 

auxiliares ao exame físico vêm orientando no diagnóstico precoce de carcinomas 

orais e/ou de lesões potencialmente malignas. A detecção precoce de áreas 

cancerizáveis da mucosa oral é essencial ao tratamento curativo, beneficiando 

especialmente os pacientes de risco para o câncer oral, diminuindo as taxas de 

morbidade e mortalidade. 

Uma proporção significativa de carcinomas de células escamosas oral 

(CCEO) não é diagnosticada e tratada até que eles atinjam estágios mais 

avançados, devido ao atraso no diagnóstico causado tanto pelo paciente, por não 

procurar atendimento após notar o primeiro sinal de anormalidade, quanto pelo 
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profissional de saúde, que não investigou adequadamente o paciente para observar 

a lesão.3  Devido à diversidade de aspectos clínicos dos CCEO e os vários 

diagnósticos diferenciais, é indispensável uma definição diagnóstica para que o 

paciente possa ser submetido aos protocolos terapêuticos. Essa definição 

obrigatoriamente tem sido feita pela análise histopatológica.4 

Para orientar na detecção das lesões potencialmente malignas, a 

citopatologia vem se apresentando como um recurso auxiliar de diagnóstico que 

pode orientar no exame clínico. A literatura relata que este método aumentou a sua 

acurácia nas últimas décadas e tem sido considerada suficiente para definição 

diagnóstica.1 Por isso o exame citopatológico vem sendo utilizado como ferramenta 

auxiliar, com a finalidade de diagnosticar precocemente áreas com potencial de 

malignização.20 

 

1.1.1 Desordens potencialmente malignas  

Um grupo internacional composto de especialistas no campo da 

epidemiologia, medicina oral, patologia e biologia molecular interessados em câncer 

oral e pré-câncer, coordenados pelo WHO - Collaborating Centre for Oral Cancer 

and Precancer, reuniram-se em Londres em maio de 2005, para discutir conceitos, 

terminologia, classificações, história natural, patologia e marcadores moleculares e 

também para uma análise crítica do conhecimento do que sejam tradicionalmente 

chamadas lesões pré-cancerosas e das condições da mucosa oral. 

Chegou-se a um consenso sobre o emprego da terminologia Desordens 

Potencialmente Malignas , incluindo entre elas a leucoplasia, eritroplasia, palato do 

fumante invertido, líquen plano oral, fibrose submucosa oral, queilite actínica, lúpus 

eritematoso discóide, desordens hereditárias como a disceratose congênita e 

epidermólise bolhosa.29,30 

O que define o risco destas lesões é o grau de displasia epitelial 

diagnosticada microscopicamente durante o exame histopatológico, sendo, portanto 

mandatória a biópsia em casos de suspeita de malignidade, porém o exame físico 

pode ser insuficiente na suspeição correta destas lesões e o exame citopatológico 

também é capaz de observar e diagnosticar a displasia, indicando precocemente as 
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lesões suspeitas para serem submetidas às biópsias a fim de detectar precocemente 

o carcinoma oral.31 

A displasia epitelial oral é categorizada em leve, moderada e severa. A 

displasia leve apresenta proliferação de células basais atípicas ou imaturas 

envolvendo a região parabasal, não se estende além do terço inferior do epitélio. A 

displasia moderada apresenta uma proliferação semelhante de células atípicas que 

se estendem até o terço médio do epitélio.32 A displasia severa, contudo, consiste na 

proliferação anormal que se estende desde a camada basal ao terço superior do 

epitéllio. No carcinoma in situ, toda ou quase toda espessura epitelial apresenta 

alteração na sua arquitetura e, quando se aloja na mucosa oral, surge uma fina 

camada de ceratina superficial com transição abrupta para células atípicas 

subjacentes.32 Uma nova categorização quanto à graduação das displasias epiteliais 

baseadas nos mesmos critérios morfológicos usados pela Organização Mundial de 

Saúde em 2005, ou seja, mudanças arquiteturais e alterações celulares, foi proposta 

tratando-se de um sistema binário (alto/baixo risco) quanto ao grau de displasia 

epitelial oral para a predição da transformação maligna. Este sistema tem o mérito 

de ajudar aos profissionais nas decisões críticas e difíceis particularmente no caso 

da displasia moderada e demonstra maior consenso na classificação dos graus de 

displasia.33 

As desordens potencialmente malignas podem ser classificadas em ordem 

decrescente de potencial de transformação maligna da seguinte maneira: lecoplasia 

verrucosa proliferativa, eritroplasia, palato do fumante invertido, fibrose submucosa 

bucal, leucoplasia não homogênea, queilite actínica, leucoplasia homogênea e 

ceratose de tabaco sem fumaça.29 A leucoplasia e a eritroplasia são termos clínicos, 

com aspectos histopatológicos variáveis de ceratose a carcinoma. Por causa disso, 

é necessária a realização da biópsia, possibilitando, assim, a realização de um 

diagnóstico preciso, além do diagnóstico diferencial com outras lesões brancas, 

entre elas a candidíase eritematosa e hiperplásica.31 

 

1.1.2  Leucoplasia e Eritroplasia 

A OMS define a leucoplasia como “uma lesão predominantemente branca da 

mucosa oral que não pode ser caracterizada como qualquer outra lesão definível”34-36, 
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sendo a mais comum entre as lesões epiteliais precursoras da mucosa oral, (85%), 

afeta predominantemente pessoas acima de 40 anos, brancas e com forte incidência 

para o sexo masculino (70%). A prevalência aumenta rapidamente com a idade, 

especialmente em homens, e uma porcentagem de 8% dos homens acima de 70 

anos de idade é afetada.37 

A definição de leucoplasia baseia-se em diagnóstico de exclusão de outras 

lesões representadas por placas brancas que não desaparecem com a remoção de 

agente etiológico conhecido, com exceção da leucoplasia associada ao tabaco. 

Líquen plano, lesões ceratóticas produzidas por irritação mecânica como a ceratose 

friccional, linha alba, morsicatio buccarum, abrasão gengival por escova de dente, 

dentadura ou dentes quebrados/ausentes e alterações no palato de fumantes 

(estomatite nicotínica) não aumentam o risco para o câncer e não são consideradas 

lesões cancerizáveis.37 

Do mesmo modo que a leucoplasia, a eritroplasia é definida como uma placa 

vermelha que não pode ser diagnosticada clinicamente ou patologicamente como 

qualquer outra condição.32 Também é definida como sendo um termo clínico para 

uma placa vermelha na mucosa oral que microscopicamente revela de 60 a 90% dos 

casos, se se tratar de displasia epitelial, carcinoma in situ, ou carcinoma de células 

escamosas.38 

Ela é frequentemente referida como uma lesão epitelial precursora muito 

importante, apesar de rara. Carcinomas são encontrados 17 vezes mais 

frequentemente em lesões eritroplásicas do que em lesões leucoplásicas34 e é 

menos comum que a leucoplasia, mas tem uma maior probabilidade (91%) de 

mostrar sinais de displasia ou malignidade no momento do diagnóstico.37,39 

 

1.1.3  Queilite Actínica 

É uma alteração difusa e pré-maligna do vermelhão do lábio inferior, que 

resulta da exposição excessiva ou em longo prazo ao componente ultravioleta da 

radiação solar. Parece ser um problema predominantemente limitado a pessoas de 

pele clara com tendência a se bronzear facilmente.37 Esta lesão epitelial precursora 

tem como fator etiológico apenas o componente ultravioleta da radiação solar.37,38 A 

queilite actínica raramente ocorre em pessoas com menos de 45 anos de idade. 
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Alguns estudos relatam grande incidência no sexo masculino, numa razão de 

homem-mulher de 10:1.40 Esta lesão desenvolve-se tão lentamente que 

frequentemente os pacientes não se dão conta de uma alteração. As mudanças 

clínicas iniciais incluem a atrofia da borda do vermelhão do lábio inferior, 

caracterizada por uma superfície macia e áreas pálidas com erupções. O 

escurecimento da margem entre o vermelhão e a porção cutânea do lábio é 

tipicamente visto. À medida que a lesão progride, áreas escamosas desenvolvem-se 

nas porções mais ressecadas do vermelhão. Estas mesmas áreas podem parecer 

lesões leucoplásicas, especialmente quando se estendem para a linha úmida do 

lábio. O paciente pode dizer que o material escamoso pode ser descascado com 

dificuldade, sendo refeito novamente dentro de poucos dias.37 

Em associação às desordens potencialmente malignas têm-se os fatores de 

risco para o desenvolvimento do câncer de boca, e como agentes químicos 

principais aparecem o tabaco e o álcool, que, quando consumidos juntos, adquirem 

ação sinérgica, aumentando suas ações cancerígenas. Outros fatores biológicos 

também têm sido descritos. 

1.1.4 Fatores de risco para carcinoma de boca 

Além dos fatores de risco químicos e físicos, existem também os biológicos 

que vem sendo apresentados com significante associação, como papilomavirus 

humano (HPV), sífilis, deficiências nutricionais, candidíase crônica e outros vírus 

como o herpes simples, o vírus da imunodeficiência humana e o Epstein Barr.41 

O tabaco e o álcool estão associados de forma independente e sinérgica com 

o aumento do risco do câncer de boca, e os riscos tendem a aumentar com o 

aumento da frequência de exposição a eles. Há estudo que aponta que os dois 

fatores de risco juntos estabelecem uma relação de sinergismo, aumentando 30 

vezes o risco para o desenvolvimento desse tipo de câncer.42 O risco de displasia 

epitelial oral está positivamente associado com o fumo e o álcool de forma 

independente, dose-dependente, com evidencia de um efeito sinérgico associado.43 

O álcool parece ser um potencializador ou promotor significativo para outros 

agentes etiológicos, especialmente o tabaco.37,44-46 Inclusive alguns autores sugerem 
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que um dos mecanismos desta promoção é o fato de o álcool aumentar a 

permeabilidade da membrana celular.43,47 

A má higiene oral, etilismo e tabagismo modificam a microflora oral, 

produzindo mais acetaldeído durante a ingestão de álcool. Os cigarros também  

contêm acetaldeído, que é dissolvido na saliva durante o ato de fumar. Ao engolir 

esta quantidade de acetaldeído contida na saliva, ele é transferido da cavidade oral 

para a faringe, esôfago e estômago.47 Esse mesmo estudo47 concluiu que o 

acetaldeído proveniente tanto do álcool quanto do cigarro parece agir como agente 

cancerígeno local no trato digestivo superior em dose-dependente e de forma 

sinérgica.47 

Entre os agentes físicos capazes de provocar o desenvolvimento de câncer 

oral estão a radiação ultravioleta e os raios X. Os efeitos da exposição excessiva à 

radiação ultravioleta têm sido associados ao desenvolvimento do carcinoma de 

células escamosas do vermelhão do lábio inferior, principalmente nas pessoas de 

pele clara.32,34,37,48 A irradiação X diminui a resposta imunológica e produz 

anormalidades no material cromossômico. Portanto, indivíduos submetidos à 

radioterapia na região de cabeça e pescoço podem ter um aumento no risco de 

desenvolver uma nova malignidade oral primária.37 

Outros fatores têm sido relacionados com a etiologia do câncer oral como 

substâncias químicas (ácidos fenoxiacéticos)37, deficiências nutricionais (ferro, 

vitamina A), imunossupressão48 e microrganismos (Candida albicans, Papiloma vírus 

humano).37 

O papel desses fatores na carcinogênese oral ainda é questionado, porém o 

Papiloma vírus humano não é um achado incomum em carcinomas de células 

escamosas oral avançados.49 

1.2 CANDIDÍASE ORAL 

Diversos estudos indicam a citopatologia como um método útil na avaliação de 

alterações celulares das mucosas. Entre estas alterações estão aquelas resultantes 

da presença de blastoconídeos (leveduras), pseudo-hifas e hifas entre grupos de 

células epiteliais superficiais com padrão paraceratótico e alterações de natureza 

inflamatória, caracterizando a candidíase.50-54 Em estudo comparativo entre a 
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citologia convencional e em meio líquido, realizado por Sandrin et al.55 (2010), 

utilizando a coloração de Papanicolaou, revelou-se que a citologia em base líquida é 

tecnicamente superior à citologia convencional para a identificação da Candida spp., 

pois produz lâminas com uma quantidade satisfatória de células epiteliais 

desagrupadas, fato que favorece a detecção de suas estruturas morfológicas. Além 

disto, produz poucas alterações no clássico aspecto de células ceratinizadas 

agrupadas e sobrepostas. 

O material coletado para avaliação citopatológica é mais frequentemente corado 

com o método de Papanicolaou. O sucesso da proposta possibilitou o 

desenvolvimento de programas de prevenção e diagnóstico precoce do câncer do 

colo uterino e a citopatologia foi tornando-se um método mais confiável e a sua 

utilização na rotina diagnóstica é, atualmente, viável na investigação de lesões em 

todas as áreas corporais. A possibilidade de aplicações de métodos de coloração 

e/ou de detecção molecular in situ tais como os métodos histoquímico, 

imunocitoquímico, hibridização in situ e PCR in situ, é ilimitada.14,56 

A coloração de Papanicolaou utiliza um conjunto de corantes que evidenciam 

as variações na morfologia, graus de maturidade e de atividade metabólica celular. A 

hematoxilina é um dos corantes, com pH básico tem afinidade pelo núcleo celular. O 

orange G é um corante ácido que se combina com o citoplasma das células 

queratinizadas. O EA 36 é policromático e oferece tonalidades de cores diferentes 

no citoplasma das células. 

O PAS seletivamente oxida os resíduos de glicose, produzindo aldeídos que 

reagem com o reagente de Schiff e produz uma cor púrpura-magenta. Um corante 

básico adequado é frequentemente usado como um corante de contraste. A 

coloração PAS é principalmente usada para corar estruturas contendo uma alta 

proporção de macromoléculas de carboidratos, como: glicogênio, glicoproteína, 

proteoglicanos.14,56 Microscopicamente a Candida spp. aparece como estruturas 

alongadas, septadas, das quais brotam as leveduras.  

Candidíase é uma doença com manifestações clínicas variadas, causada por 

fungos do gênero Candida (Candida spp.), sendo a micose mais frequente da boca. 

A Candida spp. pode ser identificada na boca de mais da metade da população 

assintomática como comensal, pois cerca de cento e cinquenta espécies deste 
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gênero já foram isoladas, sendo a Candida albicans a espécie mais prevalente.58,59 

A Candida spp torna-se patogênica quando ocorre a ruptura do equilíbrio normal da 

microbiota ou do sistema imune.60 Inúmeros autores relatam que a Candida albicans 

reside na mucosa oral, no trato gastrointestinal e na mucosa vaginal de pessoas 

saudáveis.61-63 No entanto, apenas a presença do fungo não é suficiente para causar 

a doença, sendo necessário fatores predisponentes. São diversos os fatores que 

predispõem o desenvolvimento da candidíase oral, incluindo alterações salivares, 

terapias medicamentosas tais como o uso de antibióticos de amplo espectro e 

medicamentos imunomoduladores, desordens endócrinas, desordens imunológicas, 

doenças malignas e o uso de próteses removíveis.64,65 

Um aspecto importante é que a Candida spp. é responsável pela candidemia, 

quarta causa mais comum de infecções hospitalares, contribuindo significativamente 

para o aumento da morbidade e mortalidade e promovendo altos custos às 

instituições de saúde.66,67  

Em pacientes imunocomprometidos, a candidíase oral é altamente prevalente e 

persistente.68 É amplo o espectro das alterações orais em pacientes infectados pelo 

Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), compreendendo mais de 40 lesões, as 

quais inúmeras vezes aparecem as lesões orais como as primeiras manifestações 

da doença.69 De acordo com Mesquita et al 70 (2008), pacientes soropositivos para 

HIV possuem associações com lesões orais sendo que a candidíase oral pode 

atingir até 94% dos indivíduos infectados, dependendo do estágio da infecção e da 

população analisada. Ressaltam também a importância da candidíase oral como 

marcador da progressão da doença e preditivo para o aumento da 

imunossupressão. Segundo Dias et al 71 (1998), a citopatologia é um bom método de 

investigação das manifestações orais em pacientes soropositivos para HIV, 

particularmente para o diagnóstico da candidíase. 

Embora a prevalência de infecções micóticas causadas por outras espécies de 

Candida como: C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, C. guilliermondii e 

C. dubliniensis, esteja aumentando, a maioria dos casos de candidíase ainda é 

causada pela C. albicans.66,72  De acordo com Barbedo e Sgarbi60, mais de 60% dos 

isolados de amostras clínicas são constituídos por esta espécie. A C. albicans é uma 

levedura diplóide (com oito pares de cromossomos). Tem reprodução assexuada, 
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podendo germinar como estruturas filamentosas, denominadas hifas ou assumir 

forma celular ovalada (leveduriforme) denominada blastoconídio.73 A fase unicelular 

leveduriforme pode desenvolver um broto e formar hifas verdadeiras. Através desses 

dois extremos, brotamento e filamentação, a C. albicans ainda pode exibir outras 

formas durante seu crescimento, gerando assim as pseudo-hifas, que na realidade 

são leveduras alongadas unidas entre si.74 As variações na morfologia da fase 

leveduriforme para filamentosa podem ser induzidas por diversas condições 

ambientais, sobretudo as mudanças de temperatura e de pH.60,74 Essas mudanças 

no hospedeiro induzirão a progressão da Candida spp. de colonizante comensal 

para agente patogênico.72,75 

Considerando que as variações na morfologia da fase leveduriforme para 

filamentosa são importantes determinantes entre colonização e doença, a distinção 

entre as três principais formas morfológicas de cândida é importante. Em particular 

as hifas verdadeiras, consideradas patogênicas, que não apresentam constrição 

entre a célula-mãe e o filamento possui lados paralelos ao longo de todo seu 

comprimento.74 Já as pseudo-hifas possuem a constrição entre a célula-mãe e o 

comprimento do filamento, em contraste, tanto a largura quanto o seu comprimento 

podem ter grandes variações e, nas extremidades, podem assemelhar-se às células 

leveduriformes.60,74 

O diagnóstico da candidíase é feito predominantemente pelo método clínico, 

sendo eventualmente confirmado pela citopatologia, que possui critérios 

diagnósticos próprios, ou pelo grande crescimento de unidades formadoras de 

colônia (UFC) de espécies de Candida em meios de cultura. A C. albicans é a 

espécie mais frequentemente envolvida na patogênese da lesão e as formas de 

hifas e pseudo-hifas são facilmente observadas por meio da microscopia no exame 

direto ou com a utilização de métodos de coloração mais usados são o do Ácido 

Periódico Schiff (PAS), Gram14,76,77 e Papanicolaou.56,78 

A citopatologia é um método inócuo. A coleta do material é de baixa 

complexidade e pode ser feita no domicílio, em campanhas públicas, em 

ambulatórios, no laboratório ou no leito dos pacientes. Embora seja dependente de 

avaliador especializado, representa uma forma confiável de diagnóstico, já que tem 

critérios que se somam à identificação das formas patogênicas da Candida spp., ou 
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seja a avaliação das alterações inflamatórias associadas à candidíase.55,79 Os 

achados citopatológicos da candidíase, geralmente revelam esfregaços com células 

ceratinizadas agrupadas, muitas vezes sobrepostas, paraceratóticas e com halo 

perinuclear, além de leucócitos polimorfonucleares.1,8,71,80  

As leveduras têm como estrutura primária células que se reproduzem por 

brotamento, único ou múltiplo, em geral de formas arredondadas, que são os seus 

esporos de origem assexual, denominados blastoconídios. Os fungos filamentosos 

têm a hifa como elemento estrutural básico, que pode ser septada ou não, dela 

forma-se, por mitose, esporos (blastoconídeos) que são os propágulos vegetativos 

que visam a propagação das espécies. Na grande maioria dos fungos, os esporos 

podem ser chamados de conídios, pois nascem diretamente delas ou sobre 

estruturas ligas a elas.81 A classificação de fungos filamentosos é feita pelas 

características morfológicas, tanto macroscópicas (por exemplo: cor, aspecto e 

textura da colônia) quanto microscópicas (forma e cor da hifa, presença ou não de 

septos, tipo e arranjo de leveduras), além da velocidade de crescimento (lenta, 

moderada ou rápida). A identificação de leveduras, ao contrário, é feita, 

principalmente, por características fisiológicas, visto que a morfologia destes fungos 

não é muito variada e não permite distinção entre espécies e, em regra, entre 

gêneros.81-83 

Dentre as centenas de espécies descritas, leveduras do gênero Candida são os 

maiores agentes de infecção hospitalar e representam um desafio para a sobrevida 

de pacientes com doenças graves e aqueles em período pós-operatório. Hospitais 

norte-americanos com sistema de vigilância operante notificaram a Candida spp. 

como sexto  patógeno nosocomial e a quarta  causa mais comum de infecções de 

corrente sanguínea, adquiridas em hospitais.83-85 A identificação da origem da 

infecção tem importância na definição de estratégias de prevenção e controle. Uma 

boa estratégica para a prevenção de candidíase endógena é a redução da 

colonização de mucosas. A candidíase invasiva pode ser endógena, a partir da 

colonização da mucosa gastrintestinal.86 A boca é uma porta de entrada para 

infecções fúngicas oportunistas e a candidíase oral uma possível fonte primária para 

a colonização da mucosa gastrintestinal e disseminação sistêmica da infecção 

fúngica através dos capilares mesentéricos.87 
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Embora a Candida spp. aparentemente coexista com o hospedeiro, em um 

estado comensal contido, na superfície mucosa do organismo há um estado de 

constante guerra com outros grupos comensais microbianos e, provavelmente, com 

o hospedeiro. Qualquer fator que enfraqueça tanto o hospedeiro quanto a microbiota 

competidora capacita o fungo para acelerar o seu desenvolvimento e causar 

doença.88 

1.2.1 Características da Candida albicans  

A Candida albicans é uma levedura diplóide, que habita comumente a pele e as 

mucosas dos seres humanos nos diferentes sítios anatômicos, como a cavidade 

oral, vagina e trato gastrointestinal, sendo capaz de residir em equilíbrio com a 

microbiota comensal de hospedeiros assintomáticos e imunocompetentes.73 

Tem reprodução assexuada e pode ocorrer sob várias formas, como a 

arredondada ou ovalada, leveduriforme, denominada blastoconídio; pode germinar 

como estruturas filamentosas, denominadas hifas ou então por ser um fungo 

dimórfico, apresentar uma mescla de células fúngicas leveduriformes e filamentosas 

chamadas de pseudo-hifas, que na realidade são leveduras alongadas unidas entre 

si.73 O critério para a diferenciação entre hifa verdadeira e pseudo-hifa está na 

formação do tubo germinativo (que só existe na hifa verdadeira). Nas leveduras, 

hifas e pseudo-hifas a distribuição da actina está relacionada com o crescimento 

polarizado durante o ciclo celular e em resposta a estímulos externos. A partir da 

célula leveduriforme, na formação da hifa verdadeira não há a constrição entre a 

célula-mãe e o filamento, já pseudo-hifas possuem a constrição entre a célula-mãe e 

o comprimento do filamento (FIG.1).74,81 

Contudo esta espécie tem sido considerada um agente infeccioso importante, 

principalmente pela capacidade de sobreviver, disseminada geograficamente em 

estado de comensalismo ou mesmo causando infecções em várias populações e em 

diferentes áreas anatômicas. Essa versatilidade faz com que a quantidade de 

doenças causadas por C. albicans seja maior do que a de outras espécies 

microbianas oportunistas, capazes de colonizar apenas um ou poucos sítios.88,89 

A identificação de fungo na amostra biológica tem grande valor diagnóstico, pois 

permite uma informação imediata ao médico, que pode ser crucial para determinar a 



 35

terapia apropriada ao paciente. O exame microscópico da amostra é realizado por 

várias técnicas, dependendo do tipo da amostra e suspeita clínica.81 

Figura 1 – Representação dos ciclos celulares das estruturas morfológicas 
(levedura, hifa e pseudo-hifa) da Candida spp. 

 

             Fonte: SUDBERY, GOW e BERMAN, 2004; com tradução para a língua portuguesa 

 

1.2.2 Colonização e infecção 

O termo colonização refere-se à persistência de micro-organismos em um local 

do corpo, sem evidências de uma resposta do hospedeiro.90 Na colonização das 

superfícies mucosas, a C. albicans compete com a microbiota local pelos nutrientes 

e se adapta às pressões seletivas ambientais, de maneira a sobreviver em 

diferentes ambientes que podem variar amplamente em relação a condições como 

disponibilidade de nutrientes, temperatura, pH e tensão de oxigênio; ela pode 

sobreviver, por meio da expressão diferenciada de genes, em ambientes como a 

corrente sanguínea, onde o pH é neutro e no canal vaginal, que tem pH ácido, 

embora aeróbia, podem também crescer em anaerobiose.91 
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Uma vez dentro do hospedeiro, o fungo começa digestão química e absorção de 

nutrientes do seu ambiente (isto é, do hospedeiro) para sobreviver. A chave variável 

que parece transformar um hospedeiro colonizado por Candida spp. em hospedeiro 

com doença por essa levedura é uma alteração em um ou mais aspectos do sistema 

de defesa do hospedeiro, incluindo a flora bacteriana e as barreiras anatômica e 

imunológica. Dados limitados sugerem que também é possível que um indivíduo 

susceptível tenha que ser colonizado com uma cepa de Candida spp. que passaria a 

ter a coleção de fatores de virulência para causar doença invasiva, mas essa noção 

ainda não foi investigada em profundidade.88 

Na boca, os fungos geralmente colonizam a língua, o palato e a mucosa, mas 

também podem ser encontrados em bolsas periodontais.92 Diversos fungos habitam 

normalmente a cavidade oral, mas são mantidos em equilíbrio pela competição com 

bactérias e pelos mecanismos de defesa normais do hospedeiro. As alterações de 

qualquer um destes fatores podem resultar no desenvolvimento de uma infecção 

fúngica.93 Como a Candida spp. é altamente prevalente em populações saudáveis e 

assintomáticas, sua presença da cavidade bucal não implica, necessariamente, na 

ocorrência de infecções. Diversos estudos reportam que, aproximadamente, metade 

da população adulta saudável abriga essas leveduras na mucosa oral.50-54  

Leveduras do gênero Candida spp. podem comportar-se como microrganismos 

comensais ou patogênicos no homem, contudo causam frequentemente infecções e 

sua incidência tem crescido com o aumento do uso de antibióticos, agentes 

imunossupressores e com a AIDS.72,94 As leveduras pertencentes ao gênero 

Candida spp., são consideradas organismos ecologicamente bem sucedidos, pela 

capacidade de participar da microbiota comensal de vários sítios anatômicos do 

hospedeiro, bem como de causar infecções oportunistas, na cavidade oral são 

encontradas em uma parte significativa da população, colonizando os diversos 

microambientes fornecidos por este habitat.95,96  

A cavidade oral tem diversos elementos locais de defesa contra a colonização 

microbiana, como a barreira epitelial, o fluxo salivar e as várias substâncias 

antimicrobianas presentes na saliva.97 As células epiteliais da mucosa bucal 

desempenham também um papel ativo nas funções defensivas do hospedeiro contra 

a candidíase, pela capacidade de secretar diversas citocinas e peptídeos com 

propriedades antifúngicas. Contudo a produção de enzimas extracelulares é um fator 
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importante na capacidade de infecção do patógeno, elas atuam quebrando as 

barreiras do hospedeiro e facilitando o acesso aos nutrientes. Dentre essas enzimas 

as aspartil-proteases secretadas parecem ser as mais importantes, pois clivam 

proteínas fundamentais na defesa do hospedeiro como as imunoglobulinas A e G, 

além de degradar queratinas e colágenos, facilitando a invasão tecidual.98,99   

1.2.3 Aspetos Clínicos 

A importância clínica da candidíase oral é descrita desde os tempos de 

Hipócrates no século IV a.C. Essa infecção é de grande prevalência, causada por 

leveduras do gênero Candida spp., principalmente da espécie C. albicans, 

observada principalmente na primeira infância, senescência e em pacientes 

imunocomprometidos. As manifestações clínicas da candidíase oral são diversas. 

Uma das classificações utilizada é proposta por Axell et al100 (1997): candidíase 

pseudomembranosa, eritematosa, candidíase hiperplásica e lesões associadas, 

como estomatite protética, queilite angular e glossite romboidal. A candidíase 

pseudomembranosa é mais comumente observada em indivíduos imunodeprimidos, 

em pacientes irradiados, lactentes (devido ao baixo pH na cavidade oral e na falta de 

uma microbiota estável, capaz de inibir o desenvolvimento do fungo), idosos e em 

pacientes com xerostomia ou diabetes.59 O aspecto clínico da lesão é caracterizado 

por placas brancas destacáveis à raspagem sendo distribuídas por toda cavidade 

oral, contudo na mucosa oral, língua, palato e orofaringe são as regiões mais 

frequentemente acometidas pela doença. A candidíase eritematosa manifesta-se 

tanto em pacientes imunodeprimidos quanto em indivíduos imunocompetentes, 

caracteriza-se por regiões eritematosas e atróficas localizadas em qualquer lugar 

dentro da cavidade oral, mas particularmente no palato e língua. A candidíase 

hiperplásica pode se manifestar na forma nodular ou placas esbranquiçadas, nesta 

forma da doença as hifas da Candida spp. são encontradas não somente no nível da 

superfície epitelial, mas também em níveis mais profundos onde a neoplasia epitelial 

pode ser observada, com o risco associado a malignização.59,101,102 

1.2.4 AIDS e Candidíase Oral 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é caracterizada pela 

imunossupressão do hospedeiro, causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 



 38

(HIV). Manifesta-se por uma grande variedade de sintomas e sinais clínicos, muitos 

deles têm a boca como sítio de ocorrência.103 A candidíase é a infecção mais 

comum da cavidade oral entre os pacientes infectados pelo HIV devido a sua 

imunodeficência, representando uma grave ameaça do estado geral do paciente, já 

que a extensão da candidíase oral para regiões mais profundas do trato 

gastrintestinal pode ter graves consequências, como por exemplo a candidemia.104 

Após a introdução da HAART (Terapia Antirretroviral Altamente Ativa) decresceu 

significativamente a ocorrência da candidíase oral e suas complicações, já que 

alguns inibidores de protease do HIV também atuam contra certas proteases da 

Candida spp.105 

1.2.5 Diagnóstico da Candidíase Oral 

É grande a prevalência da Candida spp. em populações sem sinais e sintomas 

(clinicamente saudáveis), o isolamento destas leveduras da cavidade oral 

necessariamente não está relacionado a ocorrência da doença, e portanto, o 

diagnóstico é habitualmente baseado na clínica. Entretanto, o diagnóstico 

laboratorial deve ser requisitado para confirmação. A cultura é um método bastante 

utilizado para a identificação da Candida, contudo o crescimento do fungo não 

implica necessariamente na ocorrência da doença. A realização de esfregaços do 

material colhido da lesão para a análise microscópica direta é uma forma rápida de 

executar a identificação da Candida spp. A utilização de métodos de coloração, 

como PAS (FIG.2C) e Gram (FIG.2A) é uma maneira de facilitar a identificação de 

fungos. Outros métodos de coloração, na citopatologia, são usados para a 

identificação das estruturas do fungo, como Papanicolaou (FIG.2B), Giemsa, Azul de 

Cresil e outros.50-54 

De acordo com um estudo comparativo realizado entre três técnicas de 

coloração citológica, para o diagnóstico de lesões orais, foi observado que o método 

de Papanicolaou é o melhor para avaliar as características morfológicas nucleares, 

citoplasmáticas e inflamatórias das células epiteliais; em casos de 

paracoccidioidomicose e pênfigo vulgar ele se mostrou equivalente à coloração HE. 

Porém, para a avaliação das características de fungos e bactérias o método de 

Leishman foi o melhor dentre esses métodos.14 



 39

O método do PAS (FIG.2C) é primariamente usado para identificar o 

glicogênio em tecidos, 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. As hifas de Candida spp. e 

leveduras podem ser identificadas pelo método que cora os carboidratos que 

existem em abundância na parede celular dos fungos. Frequentemente, as hifas são 

acompanhadas por um número variável de leveduras, células epiteliais escamosas e 

células inflamatórias.57,106 

Figura 2  − Pseudo-hifas, hifas e leveduras de Candida spp. 
coradas pelos métodos Gram (A), Papanicolaou (B) e PAS (C) 

 
 Fonte: http://vsites.unb.br/fs/citovirtual/index.html − Acesso: fev/2012 - Adaptado por Cátia Padilha113 

Dado o exposto, a citopatologia médica é um método diagnóstico 

universalmente utilizado com sucesso. Entretanto, para o estudo e diagnóstico das 

lesões orais, o método é ainda pouco utilizado na rotina do clínico e do 

estomatologista, seja o profissional cirurgião dentista ou médico.16 Na última década, 

alguns autores têm conseguido divulgar seus estudos na literatura internacional e, 

espera-se que estas publicações se ampliem quantitativa e qualitativamente.107-110 

 Considerando a necessidade de inovação na área de investigação 

diagnóstica e de aprofundamento da discussão a respeito do valor da citopatologia 

oral, formulou-se a seguinte hipótese científica: a Citopatologia é um método 

importante na rotina investigativa de pacientes de risco para o carcinoma oral, 

e mais eficiente que o método clínico para o diagnó stico da candidíase oral.        
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Demonstrar, por intermédio de avaliações de naturez a quantitativas, 

inclusive estatísticas, que a Citopatologia é um mé todo importante na rotina 

investigativa de pacientes de risco para o carcinom a oral e mais eficiente que 

o método clínico para o diagnóstico da candidíase o ral.        

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1 Apresentar o perfil clínico, citopatológico e histopatológico dos participantes 

do estudo; 

2.2.2 Analisar os dados obtidos e submetê-los a um estudo quantitativo (inclusive 

estatístico) interpretativo que possa indicar o impacto da utilização da 

citopatologia na rotina investigativa de pacientes com risco de 

desenvolvimento para carcinoma de boca e no diagnóstico da candidíase oral.      

2.2.3 Identificar características potenciais da citopatologia que ampliem a 

capacidade do método clínico no diagnóstico do carcinoma oral; 

2.2.4 Identificar características que capacitem a citopatologia ao nível de método 

rotineiro capaz de contribuir significativamente para o diagnóstico e 

acompanhamento de pacientes de risco para o carcinoma oral; 

2.2.5  Avaliar a possibilidade de utilização da citopatologia oral como método de 

rastreio para a prevenção do carcinoma de boca; 

2.2.6 Evidenciar a maior eficiência da citopatologia em relação à avaliação clínica 

no diagnóstico de candidíase oral; 

2.2.7  Indicar a citopatologia como método preferencial no diagnóstico de candidíase 

oral. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 Este estudo iniciou-se com uma seleção dos registros de casos previamente 

estudados em dissertações de mestrado e doutorado111-114 e devidamente 

autorizados pelo CEP, sendo a análise estatística do presente estudo constante de 

ambos os projetos com as devidas autorizações. Esses casos referiram-se a dois 

grupos de pacientes: um grupo de pacientes de risco para carcinoma de boca e um 

grupo de pacientes HIV. 

 As planilhas de dados dos participantes dos dois estudos foram 

rigorosamente analisadas para identificação de possíveis não conformidades e todos 

os aspectos identificados com alguma não conformidade foram reanalisados de 

modo que todos os dados selecionados pudessem ter sido submetidos à fase da 

critica dos dados para estarem apropriados à abordagem científica e matemática.  

 O presente estudo, referido à avaliação da capacidade de impacto positivo da 

citopatologia no processo investigativo do carcinoma de boca e da candidíase oral, 

foi realizado em duas etapas. Inicialmente foram avaliados os registros dos 

participantes do estudo em pacientes de risco para carcinoma de boca com vistas à 

análise comparativa entre os métodos clínico e citopatológico no diagnóstico do 

carcinoma oral. Em sequência, avaliou-se os registros dos participantes do estudo 

em pacientes HIV de modo a implementar uma análise comparativa entre os 

métodos clínico e citopatológico para o diagnóstico da candidíase oral. 

3.1 PACIENTES DE RISCO PARA CARCINOMA DE BOCA 

3.1.1 Amostra 

A amostra constituiu-se da análise documental de 265 indivíduos e 939 

avaliações clínico-laboratoriais de participantes, contendo nestes documentos as 

seguintes informações: nome, sexo, idade, cor, queixa principal, os fatores de risco 

que foram expostos para o desenvolvimento do câncer de boca e/ou lesões 

potencialmente malignas e os relatórios contendo os resultados dos diagnósticos 

clínicos, citopatológicos e histopatológicos. 

Todos os documentos foram selecionados a partir dos participantes da 

amostra do projeto de pesquisa intitulado "Acompanhamento clínico, videoroscópico, 
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citopatológico e imuno-histoquímico de pacientes com riscos de desenvolvimento do 

câncer de boca e de desordens potencialmente malignas por um período mínimo de 

dois anos" aprovado no CEP/UFF sob o número 137/09 realizado durante o período 

de 2005 à 2011, sendo todas as avaliações executadas no Ambulatório de 

Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF) pelos alunos 

Terezinha Lisieux Lopes Calandro e Felipe Leal Manhães de Sá, com um 

fluxograma de acompanhamento delineado especificamente para os estudos (FIG. 

3). 

Figura 3 – Fluxograma de atendimento 

 

 Fonte: CALANDRO, 2012 112 

 

Os fatores de risco considerados nos estudos de Calandro111,112 (2007; 2012) 

e Sá114 (2014) foram tabagismo, etilismo, exposição crônica ao sol (nos casos de 

carcinoma de lábio) e idade superior a 40 anos. As lesões alvos dos dois estudos 
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foram carcinoma oral, eritroplasia, leucoeritroplasia, leucoplasia, leucoplasia 

verrucosa proliferativa, queilite actínica, líquen plano oral e ceratose traumática. 

Foram incluidos no estudo participantes com idade acima dos 18 anos, sendo 

que entre 18 e 39 anos, apenas aqueles que apresentavam pelo menos uma das 

lesões alvo (carcinoma oral, eritroplasia, leucoeritroplasia, leucoplasia verrucosa 

proliferativa, queilite actínica, líquen plano oral e ceratose traumática) e acima dos 

39 anos, todos que possuíam pelo menos um dos fatores de risco para carcinoma 

oral. Foram excluídos participantes com dados incompletos inadequados para 

realização da avaliação proposta. 

Dos 295 pacientes desses estudos, após a fase de crítica dos dados, foram 

considerados incluídos no presente estudo os registros correspondentes à avaliação 

clínica inicial de 195 pacientes.  

3.2 PARTICIPANTES NO ESTUDO DE CANDIDÍASE ORAL 

Esta parte do estudo também está em consonância com o estabelecido na 

Resolução no 196/96 e suas complementares e com o Código de Ética Médica de 

1988 (Artigos 122 a 130). É complementar ao já realizado do que foi previsto pelo 

projeto aprovado pelo Comitê de Ética, sob o Parecer no 212.629 (ANEXO 2). O 

estudo foi baseado na análise retrospectiva e descritiva dos exames citopatológicos 

orais avaliados no setor de Patologia e Citopatologia Oral do Serviço de Anatomia 

Patológica (SAP) durante o período de 1996 a julho de 2013.  

3.2.1 Amostra  

O material analisado neste estudo foi selecionado pela então mestranda Cátia 

Martins Leite Padilha, como parte de sua dissertação e seguiu o seguinte protocolo: 

a partir de 4730 requisições de exames citopatológicos orais, realizados entre 1996 

e 2013, no setor de Patologia Oral do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, a amostra final foi constituída por 500 requisições e 

1000 lâminas (duas para cada requisição) com material proveniente de 461 

pacientes, distribuídos em quatro grupos de estudo e um grupo controle. Em todos 

os grupos, além dos dados coletados, foram analisadas duas lâminas, uma corada 

pelo método de Papanicolaou e outra pelo método do PAS. Foram incluídas 

requisições adequadamente preenchidas e contendo os dados mínimos necessários 
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para realização da pesquisa (sexo, idade, referência de sintomas orais, a descrição 

clínica das lesões existentes e referência do diagnóstico clínico); lâminas da mesma 

região anatômica e com celularidade satisfatória para análise. Foram excluídas 

requisições de participantes menores de 18 anos, maiores de 89 anos e casos que, 

mesmo atendendo aos critérios de inclusão, não atenderam ao pareamento por sexo 

e classificação cronológica de idade, proposto pelo protocolo de constituição dos 

grupos. Excepcionalmente, no esgotamento da casuística, foram aceitos casos não 

pareados. 

Os grupos de estudo foram classificados segundo a avaliação clínica do estado 

imunológico em Grupo 1 (Imunocompetente) e Grupo 2 (Imunocomprometido-AIDS) 

e subdivididos segundo a presença ou não de candidíase clínica  (TAB.1). Um grupo 

denominado grupo controle (GC) foi incluído no estudo especificamente para avaliar 

a eficiência do método citopatológico Papanicolaou combinado com o PAS em 

relação à avaliação apenas pelo método de Papanicolaou.  

Tabela 1  – Distribuição da amostra em quatro grupos de estudo de candidíase oral e 
um grupo controle, segundo padrão imunológico e exame clínico 

Padrão Imunológico Exame físico oral 

Grupo 1 
Imunocompetente 

(ausência de 
imunocomprometimento 
clinicamente detectável) 

G1A 
n=100 

CANDIDÍASE (pseudomembranosa, 
eritematosa, hiperplásica ou queilite angular) 

G1B 
n=100 

Ausência de suspeita clínica de candidíase 
e/ou de lesão característica de candidíase oral  

Grupo 2 
Imunocomprometido 

(AIDS) 

G2A 
n=100 

CANDIDÍASE (pseudomembranosa, 
eritematosa, hiperplásica ou queilite angular) 

G2B 
n=100 

Ausência de suspeita clínica de candidíase 
e/ou de lesão característica de candidíase oral 

Grupo Controle GC 
n=100 

Ausência de lesão oral, ausência de suspeita 
clínica de candidíase e ausência de 
candidíase na lâmina corada pelo 

Papanicolaou 

       Fonte: PADILHA, 2014 113 
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Cada grupo foi composto por 100 amostras de pacientes pareados por sexo e 

classificação cronológica por idade: adulto jovem, adulto e idoso (TAB.2). 

Tabela 2  – Distribuição dos pacientes de acordo com a faixa etária e sexo 

Classificação Cronológica Faixa Etária Sexo 

Adulto Jovem 18  −−−−−   39                 
♀    

♂ 

Adulto 40  −−−−−   59                 
♀ 

♂ 

Idoso 60  −−−−−   89                 
♀ 

♂ 

           Fonte: PADILHA, 2014 113 

 Para o presente estudo, foram considerados todos os registros constantes na 

planilha geral relativos aos dados dos participantes e os diagnósticos clínicos e 

diagnósticos citopatológicos realizados com o método de Papanicolaou e com PAS. 

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

 Os dados das variáveis categóricas foram descritos estatisticamente por meio 

de frequências absolutas e percentuais e das variáveis numéricas por meio das 

estatísticas média, desvio padrão, valores mínimo e máximo, mediana e amplitude 

interquartílica.115 

 Em termos gráficos, foram utilizados gráficos em colunas e gráficos em 

setores para a representação, respectivamente, das frequências e proporções das 

categorias de variáveis nominais ou ordinais.115 Variáveis numéricas foram 

representadas por meio de diagramas de caixas e hastes (box-and-whiskers plot).115-117 

 As distribuições das frequências das variáveis, categóricas ou numéricas, 

foram dispostas na forma de tabelas, as quais foram também utilizadas para a 

apresentação de quadros resumos de informações não relacionadas 

especificamente às variáveis estudadas.115,118 
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 Quando houve necessidade de identificar diferenças estatisticamente 

significativas entre proporções de categorias de variáveis nominais dicotômicas de 

um mesmo grupo, lançou-se mão do teste binomial.119 

 A comparação de proporções pareadas deu-se por meio do teste de 

McNemar.120 

 A análise da homogeneidade de proporções de variáveis categóricas com três 

ou mais categorias foi procedida pelo teste do qui-quadrado de aderência.120 

Quando não houve evidência para hipótese de homogeneidade, a identificação das 

diferenças entre as proporções foi realizada lançando mão do teste do qui-quadrado, 

com grau de liberdade igual a 1, aplicando-se o método das comparações 

múltiplas121, o qual compara proporções, tomada duas a duas, com o nível descritivo 

de cada comparação corrigido pelo critério de Bonferroni, o qual identifica o total de 

comparações múltiplas a serem realizadas e reduz o novo nível de significância para 

(k×(k-1)÷2)-avos do nível de significância do teste que compara coletivamente as 

proporções de todas as k categorias da variável considerada.121,122 

 A qualidade do teste de Papanicolaou em cada um dos subgrupos de 

imunocomprometidos e imunocompetentes com e sem candidíase, tomando-se a 

conjugação dos métodos Papanicolaou e PAS como padrão de referência, foi 

avaliada pelos parâmetros de sensibilidade, especificidade, prevalência real, 

prevalência estimada pelo teste, valores preditivos positivo e negativo, acurácia 

(concordância diagnóstica) e discordância diagnóstica.123 

 Para cada um dos parâmetros de qualidade, em todos os grupos com e sem 

candidíase de imunocompetentes e imunocomprometidos, estabeleceu-se o 

respectivo intervalo de confiança ao nível de confiança de 95%.115 

 A comparação de cada um dos parâmetros de qualidade do teste de 

Papanicolaou entre os grupos foi realizada pelo teste do qui-quadrado para grupos 

independentes, segundo a metodologia proposta por Fleiss.124  

 Considerações sobre a presença de candidíase observada pelo método de 

Papanicolaou e pelo método PAS, relativamente ao gênero, foi avaliada pelo teste 

exato de Fisher para tabelas de contingência 2x2.120 



 47

 A avaliação da presença de candidíase observada pelo método de 

Papanicolaou e pelo método PAS, relativamente às três faixas etárias consideradas, 

foi realizada pelo teste do qui-quadrado para amostras independentes.120 

 A contagem de hifas, de pseudo-hifas e de blastoconídeos em cada paciente 

para cada grupo gerou conjuntos de dados, tanto pelo método de Papanicolaou, 

quanto pelo método PAS, cuja normalidade foi investigada pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov (quando os grupos apresentavam 30 ou mais dados) ou pelo 

teste de Shapiro-Wilk (quando o grupo apresentava menos de 30 dados).120,125 

 Comparações de variáveis numéricas em dois grupos independentes com 

normalidade presente nos dados foram realizadas por meio do teste t de Student ou, 

caso o critério de normalidade não estivesse verificado, pelo teste de Mann-Whitney. 

 Mais de dois grupos independentes de variáveis numéricas com normalidade 

nos dados foram comparados pela Análise da Variância (teste de Snedecor-Fisher), 

utilizando-se o teste de Tukey ou o teste T3 de Dunnett para as comparações 

múltiplas, caso a homocedasticidade se verificasse nos grupos ou não, 

respectivamente. A homocedasticidade foi verificada pelo teste de Levene. 

 A comparação de mais de dois grupos de dados independentes de variável 

numérica sem normalidade presente, como o caso dos quatro grupos de 

imunocompetentes e de imunocomprometidos, foi realizada pelo teste não 

paramétrico de Kruskall-Wallis120, seguido do teste de Mann-Whitney para as 

comparações múltiplas com correção de Bonferroni para a significância estatística. 

 O coeficiente de corrrelação de postos de Spearman investigou o 

relacionamento entre o número de hifas e o número de pseudo-hifas e o número de 

blastoconídeos, e o relacionamento entre estes dois últimos, tanto no método de 

Papanicolaou, quanto no método PAS.121 

 O software estatístico SPSS versão 10.0 e aplicativo Excel da Microsoft 

versão 2003-2007 auxiliaram a preparação do banco de dados e a análise estatística 

dos dados.  

 Os resultados dos testes estatísticos foram considerados estatisticamente 

significativos quando seus níveis descritivos (valores-p) foram menores ou iguais ao 

nível de significância α = 0,05, indicando evidência para rejeição das respectivas 

hipóteses nulas, isto é, aquelas submetidas aos testes estatísticos.126 
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4 RESULTADOS  

4.1 ESTUDO EM PACIENTES DE RISCO PARA CARCINOMA DE BOCA 

4.1.1 Perfil sociodemográfico  

 Os pacientes atendidos no Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital 

Universitário Antonio Pedro que constituiram a amostra de estudo de pacientes de 

risco para carcinoma oral apresentaram perfil feminino (61%) quanto ao gênero, o 

que remete a uma razão de sexo de 0,667, isto é, para cada dois homens 

correspondem três mulheres na amostra. (GRAF.1)  

 

Gráfico 1 – Distribuição dos pacientes de risco para carcinoma de boca, 

segundo o gênero 
 

 

 

 A razão de sexo observada na amostra é discordante da expectativa de 

ocorrência de câncer oral em homens e mulheres registrada na literatura. As 

estimativas do INCA164 para o biênio 2014-2015 revelam a razão de sexo de 2,8, isto 

é, cerca de 3 homens para cada mulher. Essa discrepância pode ser explicada pelo 

fato da mulher buscar mais o atendimento médico do que o homem, o que tende a 

reverter o comportamento da razão de sexo.168-170  

 Estudos sobre câncer de boca costumam apresentar amostras com idade 

média superior a 40 anos.171-172 A presente amostra apresentou média de idade de 

56,1anos (d.p.: 11,02 anos). (TAB.3; GRAF.2) 
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Tabela 3 – Estatísticas-resumo da idade (em anos) dos pacientes de risco para 
carcinoma de boca, apresentando a distribuição por gênero 

Gênero n média d.p. * mínimo máximo mediana a.i.q. * 

Masculino 76 53,6 10,90 31 82 52 14 

Feminino 119 57,8 10,84 32 90 56 22 

Total 195 56,2 11,02 31 90 55 14 

  Fonte: CALANDRO
112

, 2012; SÁ
114

, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 

  * d.p.: desvio padrão;  a.i.q.: amplitude interquartílica (com base nas juntas de Tukey) 

 

Gráfico 2  – Histograma da idade dos pacientes de risco para carcinoma de boca 
 

 

 

 Os homens apresentaram média de idade de 53,6 anos (d.p.: 10,90 anos) e 

as mulheres de 57,8 anos (d.p.: 10,84 anos), apresentando variâncias homogêneas 

(teste de Levene: F = 0,025; valor-p = 0,875). A idade das mulheres superou, com 

significância estatística (p>0,05), em média 4,2 anos a idade dos homens (teste t de 

Student: t = 2,614; g.l. = 193; valor-p = 0,010).  (GRAF.3) 
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Gráfico 3  – Diagrama de caixa (box plot) da idade dos pacientes de risco para 
carcinoma de boca, segundo o gênero 
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     Fonte: CALANDRO
112

, 2012; SÁ
114

, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 

 

 O presente estudo adotou a estratificação da idade em três categorias: de 18 

a 39 anos, constituindo a faixa etária dos adultos jovens ; de 40 a 59 anos, 

constituindo a faixa etária dos adultos  e de 60 anos ou mais, constituindo a faixa 

etária dos idosos . Nessa acepção, os pacientes tomados coletivamente se 

apresentaram com o perfil adulto (62%), da mesma forma se considerados segundo 

o gênero. (TAB.4; GRAF.4; GRAF.5) 

Tabela 4 – Distribuição do número de pacientes de risco para carcinoma 
de boca, segundo as faixas etárias, apresentando a distribuição por gênero 

Faixas etárias 
Número de pacientes 

Total na amostra Masculino Feminino 

De 18 a 39 anos (Adulto jovem)     6 (   3%)     3 (    4%)      3 (    3%) 

De 40 a 59 anos (Adulto) 120 ( 62%)   53 (  70%)    67 (  56%) 

60 anos ou mais (Idoso)   69 ( 35%)   20 (  26%)    49 (  41%) 

Total 195 (100%)   76 (100%) 119 (100%) 

Fonte: CALANDRO
112

, 2012; SÁ
114

, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
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Gráfico 4 – Distribuição percentual dos pacientes de risco para carcinoma de boca, 
 segundo as faixas etária por gênero 

 

 

 A maioria (61%) dos pacientes de risco para carcinoma oral na amostra foi 

constituída por pessoas de cor branca. (GRAF.5) 

 

Gráfico 5 – Distribuição percentual dos pacientes de risco para 
carcinoma de boca, segundo a cor 
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4.1.2 Perfil clínico, citopatológico e histopatológ ico  

 A avaliação clínica  de primeira vez (estudo transversal) dos 195 pacientes  

permitiu a sua distribuição em três conjuntos de pacientes de risco (G1, G2, G3) 

identificados segundo a presença ou não de lesões (TAB.5), sendo G1 (46%) e G3 

(40%) os grupos com maior número de participantes. No grupo G1, as lesões mais 

frequentes foram a Queilite Actínica (15%), Leucoplasia (13%) e Líquen Plano Oral 

(8%). A leucoplasia e a leucoeritroplasia juntas alcançaram 18% dos casos. O teste 

do qui-quadrado utilizado para avaliar a homogeneidade de proporções de 

categorias de uma variável nominal permitiu observar que a estratificação da 

amostra segundo a presença de lesões (TAB. 1) traz evidência da predominância de 

casos de pacientes de risco com lesões pré-malignas ou malignas (G1) e de 

pacientes de risco sem lesões (G3) em proporções estatisticamente equivalentes 

(46% vs 40%, valor-p = 0,439) e ambas significativamente maiores (p<0,0001) do 

que a proporção de casos (14%) de pacientes de risco com outras lesões (G2) (AP. 1). 

Tabela 5  – Distribuição do número de pacientes, segundo o diagnóstico clínico 

Diagnóstico clinico Número de 
pacientes 

Percentual * 

Pacientes de risco com lesões pré-malignas ou 
malignas (G1) 89  45,6 %  

 Queilite Actínica  30  15,4 % 

 Leucoplasia  26  13,3 % 

 Líquen Plano Oral  16  8,2 % 

 Leucoeritroplasia  9  4,6 % 

 Carcinoma de Células Escamosas Oral  4  2,1 % 

 Lupus Eritematoso Sistêmico  3  1,5 % 

 Leucoplasia Verrucosa Proliferativa  1  0,5 % 

Pacientes de risco com outras lesões (**) (G2) 28  14,4 %  

Pacientes de risco (sem lesão clínica) (G3) 78  40,0 %  

Total 195  100,0 %  

   Fonte: Hospital Universitário Antonio Pedro/UFF                         * Base percentual: 195 pacientes 

 ** Granuloma Piogênico, Ceratose Traumática, Candidíase, Hiperplasia Papilar Inflamatória, 
Queilite Glandular. 
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 Do ponto de vista das lesões pré-malignas e malignas (G1), os segmentos 

dos pacientes de risco com diagnósticos clínicos de queilite actínica e de leucoplasia 

apresentaram-se sem diferença estatisticamente significativa (p>0,05) quanto ao 

número de casos observados (TAB.5). Ambos, no entanto, foram clinicamente mais 

numerosos dos que os demais tipos (leucoeritroplasia, carcinoma de células 

escamosas oral, lupus eritematoso sistêmico e leucoplasia verrucosa proliferativa). 

Os casos de líquen plano oral não diferiram com significância estatística (p>0,05) em 

frequência dos casos de leucoplasia, nem dos demais tipos menos frequentes do 

que eles, à exceção dos casos de leucoplasia verrucosa proliferativa (p<0,05). 

Todos os demais tipos de diagnósticos clínicos de lesões pré-malignas e malignas 

não se apresentaram com diferença estatisticamente significativa (p>0,05) quanto à 

quantidade de diagnósticos clínicos (AP. 2). 

A análise documental dos 195 registros de localização anatômica da primeira 

coleta orientada pela clínica para avaliação citopatológica (TAB.6) identificou a 

língua como o local anatômico submetido à maior quantidade de raspados: 60 

(31%). Seguiram-se o lábio com 35 raspados (18%), o palato com 33 (17%), a 

mucosa jugal com 30 (15%) e o rebordo alveolar com 27 (14%). Proporcionalmente, 

a quantidade de raspados na língua superou com significância estatística (p<0,05) a 

quantidade de raspados de todas as demais localizações anatômicas, com exceção 

do lábio e do palato (AP. 3). 

 A análise dos registros dos diagnósticos citopatológicos totalizados (TAB.6), 

por outro lado, evidenciou um total de 81 casos (42%) dentro dos limites de 

normalidade, 62 (32%) de candidíase, 14 (7%) de ceratose e 13 (7%) de displasia 

epitelial leve. Os dois primeiros não se diferenciaram com significância estatística (χ2 

= 2,524; g.l. = 1; valor-p = 0,112). Os diagnósticos citopatológicos totalizados de 

normalidade e de candidíase diferiram, com significância estatística, em proporção, 

de todos os demais diagnósticos citopatológicos (AP. 4). 

 Quando avaliados os locais anatômicos em separado (TAB.7), os 

diagnósticos citopatológicos em língua, revelaram 25 (42%) participantes dentro dos 

limites de normalidade e 16 (27%) com candidíase, proporções que foram 

significativamente superiores (p<0,05) às de todos os demais diagnósticos 

citopatológicos, tendo se apresentado sem diferença estatisticamente significativa 

(p>0,05) entre si (AP.5). No lábio a maior quantidade de exames citopatológicos 
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(63%) correspondeu a diagnósticos de dentro dos limites de normalidade e 6 (17%) 

de candidíase (AP.6). Os exames do palato indicaram que esse local de coleta foi 

acometido pela candidíase em 20 pacientes (61%) (AP. 7).  

Tabela 6  – Distribuição das análises citopatológicas, segundo a 
localização anatômica da lesão 
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Língua 25 16 4 4 4 2 1 2 1 1 
60 

30,8 % 

Lábio 22 6 2 2 2 − − − 1 − 
35 

17,9 % 

Palato 7 20 1 1 1 3 − − − − 
33 

16,9 % 

Mucosa 
Jugal 

16 9 1 3 − 1 − − − − 
30 

15,4 % 

Rebordo 
Alveolar 

9 7 6 1 2 2 − − − − 
27 

13,8 % 

Assoalho 1 3 − − 1 − − − − − 
5 

2,6 % 

Gengiva 1 1 − 2 − − 1 − − − 
5 

2,6 % 

Total 81 

41,5 % 

62 

31,8 % 

14 

7,2 % 

13 

6,7 % 

10 

5,1 % 

8 

4,1 % 

2 

1,0 % 

2 

1,0 % 

2 

1,0 % 

1 

0,5 % 

195 

100 % 

  Fonte: CALANDRO
112

, 2012; SÁ
114

, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 

 

 A análise dos resultados contemplando apenas os pacientes que 

apresentaram algum tipo de lesão na mucosa, portanto, excluindo os raspados da 

língua de participantes com exame clínico normal , indicou a língua e o palato como 

os locais mais frequentes de raspados e a candidíase como diagnóstico mais 

frequente em todos os locais anatômicos, exceto na gengiva (TAB.8). 
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Tabela 7  – Distribuição dos diagnósticos citopatológicos, 
segundo o local de coleta 

Local de 
coleta 

Participantes 
n % 

Diagnósticos citopatológicos * 

Língua 
60 

 
30,8 % 

DLN  (25 – 41,7 %) 
Candidíase (16 – 26,7 %) 
Ceratose (4 – 6,7 %) 
Displasia Epitelial Leve (4 – 6,7 %) 
Inflamação Intensa (4 – 6,7 %) 
Inflamação Moderada (2 – 3,3 %) 
CCEO (2 – 3,3 %) 
Carcinoma in situ (1 – 1,7 %) 
Displasia Epitelial Moderada (1 – 1,7 %) 
Displasia Epitelial Intensa (1 – 1,7 %) 

Lábio 
35 

 
17,9 % 

DLN  (22 – 62,9 %) 
Candidíase (6 – 17,1 %) 
Ceratose (2 – 5,7 %) 
Displasia Epitelial Leve (2 – 5,7 %) 
Inflamação Intensa (2 – 5,7 %) 
Displasia Epitelial Moderada (1 – 2,9 %) 

Palato 
33 

 
16,9 % 

Candidíase (20 – 60,6 %) 
DLN  (7 – 21,2 %) 
Inflamação Moderada (3 – 9,1 %) 
Ceratose (1 – 3,0 %) 
Displasia Epitelial Leve (1 – 3,0 %) 
Inflamação Intensa (1 – 3,0 %) 

Mucosa 
Jugal 

30 
 

15,4 % 

DLN (16 – 53,3 %) 
Candidíase (9 – 30,0 %) 
Displasia Epitelial Leve (3 – 10,0 %) 
Ceratose (1 – 3,3 %) 
Inflamação Moderada (1 – 3,3 %) 

Rebordo 
Alveolar 

27 
 

13,8 % 

DLN (9 – 33,3 %) 
Candidíase (7 – 25,9 %) 
Ceratose (6 – 22,2 %) 
Inflamação Moderada (2 – 7,4 %) 
Inflamação Intensa (2 – 7,4 %) 
Displasia Epitelial Leve (1 – 3,7 %) 

Assoalho 
5 

 

2,6 % 

Candidíase (3 – 60,0 %) 
Inflamação Intensa (1 – 20,0 %) 
DLN  (1 – 20,0 %) 

Gengiva 
5 
 

2,6 % 

Displasia Epitelial Leve (2 – 40,0 %) 
Candidíase (1 – 20,0%) 
Carcinoma in Situ (1 – 20,0 %) 
DLN  (1 – 20,0 %) 

Total 
195 

100 % 
 

   Fonte: CALANDRO
112

, 2012; SÁ
114

, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias            
 DLN = Dentro dos Limites de Normalidade; CCEO = Carcinoma de Células Escamosas Oral 
           *  Bases percentuais: número de participantes de cada local de coleta 
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Tabela 8  – Distribuição dos diagnósticos citopatológicos 
(exceto os casos dentro dos limites da normalidade), segundo o local de coleta 

Local de 
coleta 

Participantes 
n % Diagnósticos citopatológicos * 

Língua 
35 
 

30,7 % 

Candidíase (16 – 45,7 %) 
Ceratose (4 – 11,4 %) 
Displasia Epitelial Leve (4 –11,4 %) 
Inflamação Intensa (4 – 11,4 %) 
Inflamação Moderada (2 – 5,7 %) 
CCEO (2 – 5,7 %) 
Carcinoma in situ (1 – 2,9 %) 
Displasia Epitelial Moderada (1 – 2,9 %) 
Displasia Epitelial Intensa (1 – 2,9 %) 

Palato 
26 
 

22,8 % 

Candidíase (20 – 73,9 %) 
Inflamação Moderada (3 – 11,5 %) 
Ceratose (1 – 3,8 %) 
Displasia Epitelial Leve (1 – 3,8 %) 
Inflamação Intensa (1 – 3,8 %) 

Rebordo 
Alveolar 

18 
 

15,8 % 

Candidíase (7 – 38,9 %) 
Ceratose (6 – 33,3 %) 
Inflamação Moderada (2 – 11,1 %) 
Inflamação Intensa (2 – 11,1 %) 
Displasia Epitelial Leve (1 – 5,6 %) 

Mucosa Jugal 
14 
 

12,3 % 

Candidíase (9 – 64,3 %) 
Displasia Epitelial Leve (3 – 21,4 %) 
Ceratose (1 – 7,1 %) 
Inflamação Moderada (1 – 7,1 %) 

Lábio 
13 
 

11,4 % 

Candidíase (6 – 46,2 %) 
Ceratose (2 – 15,4 %) 
Displasia Epitelial Leve (2 – 15,4 %) 
Inflamação Intensa (2 –15,4 %) 
Displasia Epitelial Moderada (1 – 7,7 %) 

Assoalho 
4 
 

3,5 % 

Candidíase (3 – 75,0 %) 
Inflamação Intensa (1 – 25,0 %) 

Gengiva 
4 
 

3,5 % 

Displasia Epitelial Leve (2 – 50,0 %) 
Candidíase (1 – 25,0%) 
Carcinoma in situ (1 – 25,0 %) 

Total 114 
100 %  

   Fonte: CALANDRO
112

, 2012; SÁ
114

, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias            
 CCEO = Carcinoma de Células Escamosas Oral 
           *  Bases percentuais: número de participantes de cada local de coleta 

 A análise dos registros clínicos mostrou que os casos de normalidade, 

correspondendo a pacientes de risco sem lesões, alcançou um total de 78 

diagnósticos (TAB.5, 9), dos quais a análise citopatológica também indicou 36 (46%) 

dentro dos limites de normalidade (TAB.9), o que leva a uma contribuição adicional 

de 45 (64%) de casos com informação relevante para a inexistência de células 

alteradas na camada superior do epitélio. 
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Tabela 9  – Distribuição do resultado da avaliação citopatológica, 
segundo o diagnóstico clínico por grupo de pacientes de risco para carcinoma oral 

Diagnóstico 
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Diagnóstico Citopatológico (n  = 195) 
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Grupo G1 - Pacientes de risco com lesões com potencial de malignização ou malignas 

Carcinoma de 
Células 
Escamosas Oral 

− − − − 1 − 1 1 − 1 
4 

2,1% 

Queilite 
Actínica 

21 4 2 2 − − − − 1 − 
30 

15,4 % 

Leucoplasia 10 10 1 2 1 2 − − − − 
26 

13,3 % 
Líquen Plano 
Oral 

5 6 2 3 − − − − − − 
16 

8,2 % 
Leuco- 
Eritroplasia 

1 5 1 − − − 1 1 − − 
9 

4,6 % 
Lupus 
Eritematoso 
Sistêmico 

− 1 − 2 − − − − − − 
3 

1,5 % 

Leucoplasia 
Verrucosa 
Proliferativa 

− − − − − − − − 1 − 
1 

0,5 % 

Grupo G2 - Pacientes de risco com lesões sem potencial de malignização 

Ceratose 7 6 5 − 1 2 − − − − 
21 

10,8 % 

Candidíase − 4 − − − − − − − − 
4 

2,1 % 
Hiperplasia 
Papilar 
Inflamatória 

1 − − − − − − − − − 
1 

0,5 % 

Granuloma 
Piogênico 

− 1 − − − − − − − − 
1 

0,5 % 
Queilite 
Grandular 

− − − − 1 − − − − − 
1 

0,5 % 
Grupo G3 - Pacientes de risco (sem lesão clínica) 

Normal 36 25 3 4 6 4 − − − − 
78 

40,0 % 

Total geral 
81 

41,5 % 

62 

31,8 % 

14 

7,2 % 

13 

6,7 % 

10 

5,1 % 

8 

4,1 % 

2 

1,0 % 

2 

1,0 % 

2 

1,0 % 

1 

0,5 % 

195 

100 % 

  Fonte: CALANDRO
112

, 2012; SÁ
114

, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias            

          Diagnósticos com denominação coincidente  
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  A citopatologia identificou como mais freqüentes os casos dentro dos limites 

de normalidade (42%) e os de candidíase (32%), reforçando os estudos que a 

indicam como apropriada a esse último diagnóstico.172-173 Apresentou importante  

capacidade de coadjuvar a avaliação clínica ao detectar malignidade em cerca de 

10% dos pacientes, nas 16 (8,2%) displasias e 4 (2,0%) de carcinomas que 

identificou. (TAB.9) 

 Por outro lado, a citopatologia identifcou cerca de 16 vezes mais casos de 

candidíase do que a clínica na amostra de pacientes de risco para carcinoma de 

boca (62 diagnósticos citopatológicos contraposto a quatro diagnósticos clínicos), o 

que equivale afirmar que a citopatologia foi 1450% mais eficiente do que a clínica na 

identificação de candidíase oral. (TAB.9) 

 A importância dos diagnósticos citopatológicos no contexto dos pacientes de 

risco para carcinoma de boca, pode ser constatada nos três grupos clínicos (G1, G2 

e G3). No grupo clínico de pacientes de risco com lesões sem potencial de 

malignização (G2) a citopatologia identificou candidíase em 11 pacientes (5,6% de 

195 pacientes e 39,3% de 28 pacientes do grupo G2), enquanto a avaliação clínica 

identificou apenas 4 casos. Nesse grupo de pacientes, a citopatologia foi cerca de 

três vezes mais eficiente na detecção de candidíase oral do que a clínica ao 

identificar sete casos a mais do que esta. (TAB.9) 

 A importância dos achados citopatológicos é constatada também no grupo 

clínico de pacientes com diagnóstico clínico de normalidade. Dos 78 (40%) 

pacientes diagnosticados como normais pela avaliação clínica, a citopatologia 

diagnosticou 36 (46%) pacientes dentro dos limites de normalidade e foi capaz de 

identificar 25 (32%) pacientes com candidíase, além de 4 (5%) displasias epiteliais. 

Vale lembrar que o diagnóstico clínico normal, dispensa o paciente sem qualquer 

necessidade de intervenção; nesse caso, 29 (37%) pacientes teriam sido 

dispensados sem tratamento. (TAB.9) 

 No grupo clínico de pacientes de risco com lesões pré-malignas ou malignas 

(G1) constituído por 89 (45,6%) pacientes, os casos de pré-malignidade foram 85. 

Destes, a citopatologia assinalou 37 (43,5%) casos dentro dos limites de 

normalidade, resultado que conjugado ao diagnóstico clínico acrescenta informação 

relevante ao tratamento dessas lesões. A citopatologia acrescentou ainda a 

informação de associação dessas lesões com candidíase em 26 (30,6%) pacientes e 
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encontrou displasia epitelial associada em 11 (13%) dos pacientes. Dessa forma a 

citopatologia foi capaz de associar informação a 44% dos casos de desordens 

potencialmente malignas da boca. (TAB.9) 

 Houve, na avaliação diagnóstica dos 195 pacientes, 107 (55%) diagnósticos 

clínicos referentes a lesões que a citopatologia tem capacidade de realizar: 

normalidade, candidíase, ceratose e carcinoma de células escamosas (TAB.10). 

Tabela 10  – Distribuição das avaliações citopatológicas, 
segundo os diagnósticos clínicos que a citopatologia tem capacidade decisória  
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Normal 36 25 3 6 4 4 − − − 
78 

73,0 % 

Ceratose 7 6 5 1 2 − − − − 
21 

19,6 % 

Candidíase − 4 − − − − − − − 
4 

3,7 % 
Carcinoma 
de Células 
Escamosas 

Oral 

− − − 1 − − 1 1 1 
4 

3,7% 

Total 
43 

40,2 
% 

35 

32,8 
% 

8 

7,5 
% 

8 

7,5 
% 

6 

5,6 
% 

4 

3,7 
% 

1 

0,9 
% 

1 

0,9 
% 

1 

0,9 
% 

107 

100 % 

Fonte: CALANDRO
112

, 2012; SÁ
114

, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
               Diagnósticos com denominação coincidente  
 

 As análises citopatológicas, referidas aos 107 diagnósticos clínicos que a 

citopatologia tem capacidade de realizá-los (TAB.10), apresentaram os 61 casos de 

diagnósticos com denominação não coincidente com a denominação dos 

diagnósticos clínicos correspondentes. 
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 Os diagnósticos produzidos clinicamente para os quais a citopatologia não 

tem capacidade de obtê-los (queilite actínica, leucoplasia, líquen plano oral, 

leucoeritroplasia, lúpus eritematoso sistêmico, granuloma piogênico, hiperplasia 

papilar inflamatória, leucoplasia verrucosa proliferativa e queilite glandular), 

atingiram um total de 88 (45,1%) diagnósticos realizados nos pacientes de risco 

(TAB.11). Esses diagnósticos podem ser obtidos pela avaliação histopatológica, com 

exceção da leucoplasia e da leucoeritroplasia que são diagnósticos eminentemente 

clínicos. 

Nessas lesões clinicamente diagnosticadas (TAB.11), a citopatologia, em 50 

casos (53%), detectou associação com lesões de baixo e alto risco. Observados os 

diagnósticos clínicos mais frequentes, nos casos de queilite actínica (30 casos), a 

citopatologia identificou associação com outras lesões em 9 (30%) casos  4 (13%) 

candidíases, 2 (7%) ceratoses, 2 (7%) displasias epiteliais leves e 1(3%) displasia 

epitelial moderada. Nos 26 casos de diagnóstico clínico de leucoplasia, 10 (38%) 

estavam associados com candidíase, 1 (4%) com ceratose, 2 (8%) com displasia 

epitelial leve, 2 (8%) com inflamação moderada e 1 (4%) com inflamação intensa. 

Dos 16 casos de líquen plano oral, a citopatologia indicou presença de candidíase 

em 6 (38%), de ceratose em 2 (12%) e de displasia epitelial leve em 3 (19%). 

 A avaliação citopatológica indicou 38 (43%) casos como dentro dos limites de 

normalidade naqueles casos cujos diagnósticos eram resultados exclusivos da 

avaliação clínica (TAB.11). 

 Dentre os 50 diagnósticos clínicos para os quais a citopatologia concluiu pela 

não normalidade (TAB.11), dois (4%) referiram-se a lesões malignas (ambas 

clinicamente diagnosticadas como leucoeritroplasia), 11 (22%) a lesões pré malignas 

(displasias) e 37 (74%) a outras lesões ou alterações sem malignidade (candidíase, 

ceratose e inflamação moderada ou intensa). 

 Um total de 63 (32%) dos 195 participantes recebeu diagnóstico 

histopatológico (TAB.12). Descontados os 78 diagnósticos de normalidade clínica, a 

proporção de casos clínicos biopsiados alcança 54%.  

 Referidos aos diagnósticos clínicos para os quais houve a realização de 

análise histopatológica, os diagnósticos histopatológicos alcançaram 33 casos (52%) 

de displasia epitelial leve, moderada ou intensa (dos quais oito conjugados com 
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Queilite Actínica e quatro com Líquen Plano Oral), 13 casos (21%) de Líquen Plano 

Oral e 12 (19%) de Queilite Actínica, dentre os diagnósticos mais frequentes 

(TAB.13). 

Tabela 11  – Distribuição dos resultados das análises citopatológicas, 
segundo os diagnósticos clínicos que a citopatologia é incapaz de diagnosticar  
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Queilite** 
Actínica 21 4 2 2 − 1 − − − 

30 
34,2 % 

Leucoplasia* 10 10 2 1 2 − 1 − − 
26 

29,6 % 
Líquen Plano 
Oral** 

5 6 3 2 − − − − − 
16 

18,2 % 
Leuco- 
Eritroplasia* 

1 5 − 1 − − − 1 1 
9 

10,2 % 
Lupus 
Eritematoso 
Sistêmico** 

− 1 2 − − − − − − 
3 

3,4 % 

Granuloma 
Piogênico** − 1 − − − − − − − 

1 
1,1 % 

Hiperplasia 
Papilar 
Inflamatória** 

1 − − − − − − − − 
1 

1,1 % 

Leucoplasia 
Verrucosa 
Proliferativa** 

− − − − − 1 − − − 
1 

1,1 % 

Queilite 
Grandular** − − − − − − 1 − − 

1 
1,1 % 

Total geral 
38 

43,2 % 

27 

30,7 % 

9 

10,2 % 

6 

6,8 % 

2 

2,3 % 

2 

2,3 % 

2 

2,3 % 

1 

1,1 % 

1 

1,1 % 

88 

100 % 

Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias           

* Diagnóstico Clínico     ** Diagnóstico Clínico e Histopatológico 

 
 Considerados os diagnósticos citopatológicos, nos 63 casos submetidos à 

avaliação histopatológica pela avaliação clínica, observou-se que não foram 

diagnosticados como tais, pela histopatologia, os casos que a citopatologia 
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diagnosticou como Dentro dos Limites de Normalidade, Candidíase, Ceratose, 

Carcinoma in situ e Inflamação Intensa (TAB.14), perfazendo um total de 51 (81%) 

diagnósticos. 

 Histopatologicamente (TAB.14), a maior proporção de diagnósticos foi de 

Displasia com 33 (52%) diagnósticos (12 deles associados a lesões malignas: oito 

com queilite actínica e quatro com líquen plano oral), seguida da proporção de 21% 

(13 diagnósticos) de Líquen Plano Oral (quatro deles associados a displasia epitelial 

leve e um associado a candidíase).  

Tabela 12  – Distribuição dos encaminhamentos para biópsia, 
segundo os diagnósticos clínicos 

Diagnóstico Clínico 

Encaminhamento para 
Biópsia Total 

Sim Não 

Normal     −     0,0 %   78   100,0 %   78 100,0 % 

Queilite Actínica  12  40,0 %   18     60,0 %   30 100,0 % 

Leucoplasia  15  57,7 %   11     42,3 %   26 100,0 % 

Ceratose  10  47,6 %   11     52,4 %   21 100,0 % 

Líquen Plano Oral  10  62,5 %     6     37,5 %   16 100,0 % 

Leucoeritroplasia    8  88,9 %     1     11,1 %     9 100,0 % 

Candidíase    −     0,0 %     4  100,0 %     4 100,0 % 

Carcinoma de Células Escamosas 
Oral    4 100,0 %     −      0,0 %     4 100,0 % 

Lupus Eritematoso Sistêmico    2   66,7 %     1    33,3 %     3 100,0 % 

Granuloma Piogênico    −     0,0 %     1  100,0 %     1 100,0 % 

Hiperplasia Papilar Inflamatória    1 100,0 %     −      0,0 %     1 100,0 % 

Leucoplasia Verrucosa Proliferativa    1 100,0 %     −      0,0 %     1 100,0 % 

Queilite Grandular    −     0,0 %     1 100,0 %     1 100,0 % 

Total geral 63(*) 32,3 % 132(*)   67,7 % 195(*) 100,0 % 

   Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias           

  (*) Descontados os casos normais do diagnóstico clínico o total geral atinge os valores: 

 Sim – 63 (53,8 %); Não – 54 (46,2 %); Total – 117 (100,0 %) 
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Tabela 13  – Distribuição dos diagnósticos histopatológicos, 
segundo os diagnósticos citopatológicos, por diagnóstico clínico 

 

 

Diagnóstico clínico 
 

Diagnóstico 
citopatológico 

dos casos 
submetidos à biópsia 
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Queilite Actínica 
(n = 30) 

 
Biópsia 

n=12 

DLN 2 1 1 − 5 − − − − − − − − − − − − 9 

DEL − − − 2 − − − − − − − − − − − − − 2 

DEM − 1 − − − − − − − − − − − − − − − 1 

Total  2 2 1 2 5 − − − − − − − − − − − − 12 

Leucoplasia 
(n = 26) 

 
Biópsia 

n=15 

DLN − − − − − − − − 1 − 2 1 3 − − − − 7 

Candidíase − − − − − − − − − − − 1 3 − − 1 − 5 

DEL − − − − − − − − − − − 1 1 − − − − 2 

Ceratose − − − − − − − − − − − − − 1 − − − 1 

Total citopatológico − − − − − − − − 1 − 2 3 7 1 − 1 − 15 

(continua) 
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Tabela  13 – Distribuição dos diagnósticos histopatológicos, 
segundo os diagnósticos citopatológicos, por diagnóstico clínico 

(continuação) 

Diagnóstico clínico 
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Ceratose 
(n = 21) 

 
Biópsia 

n=10 

DLN − − − − − − − − 1 − 1 1 2 − − − − 5 

Candidíase − − − − − − − − − − 1 − 3 − − − − 4 

Ceratose − − − − − − − − − − − 1 − − − − − 1 

Total citopatológico − − − − − − − − 1 − 2 2 5 − − − − 10 

Líquen Plano Oral 
(n = 16) 

 
Biópsia 

n=10 

DLN − − − − − − − 3 1 − − − − − − − − 4 

Candidíase − − − − − − − 3 1 − − − − − − − − 4 

Ceratose − − − − − − − 1 − − − − − − − − − 1 

DEL − − − − − − − 1 − − − − − − − − − 1 

Total citopatológico − − − − − − − 8 2 − − − − − − − − 10 

(continua) 
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Tabela 13  – Distribuição dos diagnósticos histopatológicos, 

segundo os diagnósticos citopatológicos, por diagnóstico clínico 
(continuação) 

Diagnóstico clínico 
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Leuco-eritroplasia 
(n = 9) 

 
Biópsia 

n=8 

DLN − − − − − − − − − 1 − − − − − − − 1 

Candidíase − − − − − 2 − − − − − − 2 − 1 − − 5 

Carcinoma in situ − − − − − 1 − − − − − − − − − − − 1 

CCEO − − − − − 1 − − − − − − − − − − − 1 

Total citopatológico − − − − − 4 − − − 1 − − 2 − 1 − − 8 

Carcinoma de 
Células Escamosas 

Oral 
(n = 4) 

 
Biópsia 

n=4 

CCEO − − − − − 1 − − − − − − − − − − − 1 

Carcinoma in situ − − − − − 1 − − − − − − − − − − − 1 

DEI − − − − − − − − − − − 1 − − − − − 1 

Inflamação Intensa − − − − − − 1 − − − − − − − − − − 1 

Total citopatológico − − − − − 2 1 − − − − 1 − − − − − 4 

(continua) 
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Tabela  13 – Distribuição dos diagnósticos histopatológicos, 
segundo os diagnósticos citopatológicos, por diagnóstico clínico 

(continuação) 

Diagnóstico clínico 
Diagnóstico 

citopatológico 

Diagnóstico histopatológico 
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Lupus Eritematoso 
Sistêmico 

(n = 3) 

DEL − − − − − − − − − − − − − − − − 2 2 

Total citopatológico − − − − − − − − − − − − − − − − 2 2 

Hiperplasia Papilar 
Inflamatória 

(n = 1) 

DLN − − − − − − − − − − − − − − − 1 − 1 

Total citopatológico − − − − − − − − − − − − − − − 1 − 1 

Leucoplasia 
Verrucosa 

Proliferativa 
(n = 1) 

DEM − − − − − − − − − − − 1 − − − − − 1 

Total citopatológico − − − − − − − − − − − 1 − − − − − 1 

Total geral 2 2 1 2 5 6 1 8 4 1 4 7 14 1 1 2 2 63 

               Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
  

 CCEO Carcinoma de Células Escamosas Oral DEI Displasia Epitelial Intensa   DEM Displasia Epitelial Moderada 

 DEL Displasia Epitelial Leve   DLN Dentro dos Limites de Normalidade IM Inflamação Moderada 
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Tabela 14  – Distribuição dos diagnósticos histopatológicos, 
segundo os diagnósticos citopatológicos 

Diagnóstico 
citopatológico 

Diagnóstico histopatológico 
D
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Total 

Dentro dos 
Limites de 
Normalidade 

5 3 2 − 5 3 3 2 − 1 − − 1 1 1 − − 

27 

42,9 
% 

Candidíase 8 3 1 2 − 1 1 − − 1 − − − − − − 1 
18 

28,6 
% 

Displasia 
Epitelial Leve 1 1 1 − − − − − 2 − 2 − − − − − − 

7 

11,1 
% 

Ceratose − 1 1 − − − − − − − − 1 − − − − − 

3 

4,8 
% 

Displasia 
Epitelial 
Moderada 

− − 1 1 − − − − − − − − − − − − − 

2 

3,2 
% 

Carcinoma 
de Células 
Escamosas 
Oral 

− − − 2 − − − − − − − − − − − − − 

2 

3,2 
% 

Carcinoma in 
situ − − − 2 − − − − − − − − − − − − − 

2 

3,2 
% 

Displasia 
Epitelial 
Intensa 

− − 1 − − − − − − − − − − − − − − 

1 

1,6 
% 

Inflamação 
Intensa − − − − − − − − − − − − − − − 1 − 

1 

1,6 
% 

Total geral 
14 

22,2 
% 

8 

12,7 
% 

7 

11,1 
% 

7 

11,1 
% 

5 

7,9 
% 

4 

6,3 
% 

4 

6,3 
% 

2 

3,2 
% 

2 

3,2 
% 

2 

3,2 
% 

2 

3,2 
% 

1 

1,6 
% 

1 

1,6 
% 

1 

1,6 
% 

1 

1,6 
% 

1 

1,6 
% 

1 

1,6 
% 

63 

100
% 

 Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias           

  CAND Candidíase     DEL Displasia Epitelial Leve 

 CCEO Carcinoma de Células Escamosas Oral  HFI Hiperplasia Fibrosa Inflamatória 

 CT Ceratose     IM Inflamação Moderada 

 DEI Displasia Epitelial Intensa   LPO Líquen Plano Oral 

 DEM Displasia Epitelial Moderada   QA Queilite Actínica 
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 Observou-se que, dos 16 casos de displasia epitelial diagnosticados pela 

citopatologia, 10 foram submetidos à histopatologia e 6 (60%) foram confirmados, 1 

(10%) foi avaliado como carcinoma de células escamosas oral e os demais como 

líquen plano oral (dois casos) e mucosite lúpica (um caso). Quanto aos quatro 

carcinomas citopatologicamente identificados, todos foram confirmados pela 

histopatologia. 

 Dos 45 diagnósticos citopatológicos identificados como dentro dos limites de 

normalidade que a avaliação clínica indicou não normalidade (TAB.9), apenas 27 

(60%) tiveram avaliação hispatológica (TAB.15). 

Tabela 15  – Distribuição dos diagnósticos histopatológicos, segundo os diagnósticos 
clínicos, para os casos de diagnóstico citopatológico dentro dos limites de 

normalidade 

Diagnóstico 
clínico 

Diagnóstico histopatológico 
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Total 

Queilite 
Actínica 5 − − − − − 2 1 1 − − 

9 
33,3 % 

Leucoplasia − 3 1 − 2 1 − − − − − 
7 

25,9 % 

Ceratose − 2 1 − 1 1 − − − − − 
5 

18,6 % 

Líquen Plano 
Oral − − 1 3 − − − − − − − 

4 
14,8 % 

Leuco- 
eritroplasia − − − − − − − − − 1 − 

1 
3,7 % 

HPI − − − − − − − − − − 1 1 
3,7 % 

Total 5 
18,6 %

5 
18,6 % 

3 
11,1 % 

3 
11,1 % 

3 
11,1 % 

2 
7,4 % 

2 
7,4 % 

1 
3,7% 

1 
3,7 % 

1 
3,7 % 

1 
3,7 % 

27 
100 % 

Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias           

CAND – Candidíase; CCEO – Carcinoma de Células Escamosas Oral; CT – Ceratose; DEI – Displasia 
Epitelial Intensa; DEL – Displasia Epitelial Leve; DEM – Displasia Epitelial Moderada; HFI – Hiperplasia 
Fibrosa Inflamatória; HPI – Hiperplasia Papilar Inflamatória; LPO – Líquen Plano Oral; QA – Queilite 
Actínica. 
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 Os diagnósticos citopatológicos de candidíase avaliados pela histopatologia 

foram 18 casos (TAB.16), correspondendo a 29% dos 62 casos de candidíase 

encontrados pela citopatologia (TAB.9).  

Tabela 16  – Distribuição dos diagnósticos histopatológicos, segundo os diagnósticos 
clínicos, para os casos de diagnóstico citopatológico de candidíase 

Diagnóstico 
clínico 

Diagnóstico histopatológico 
D

E
L 

LP
O

 

C
C

E
O

 

LP
O

 / 
D

E
L 

C
T

 

D
E

M
 

H
A

 

H
F

I 

Total 

Leucoplasia 3 − −   1 − 1 
5 

27,8 
% 

Leucoeritroplasia 2 − 2 − − − 1 − 
5 

27,8 
% 

Ceratose 3 − −  1  − − 
4 

22,2 
% 

Líquen Plano Oral − 3 − 1 − − − − 
4 

22,2 
% 

Total 8 
44,3 % 

3 
16,6 % 

2 
11,1 % 

1 
5,6 %

1 
5,6 % 

1 
5,6 % 

1 
5,6 % 

1 
5,6 % 

18 
100 % 

Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias           

CCEO – Carcinoma de Células Escamosas Oral; CT – Ceratose; DEL – Displasia Epitelial Leve; 
DEM – Displasia Epitelial Moderada; HÁ –Hiperplasia Adenomatóide; HFI – Hiperplasia Fibrosa 
Inflamatória; LPO – Líquen Plano Oral.  

 

 A avaliação clínica resultou em 30 diagnósticos de queilite actínica, dos quais 

12 foram biopsiados e avaliados pela histopatologia, que confirmou todos os 

diagnósticos. Desses, 2 (16,7%) ocorreram sem associação com outro diagnóstico, 8 

(66,7%) estavam associados com displasias e 2 (16,7%) associados a carcinoma de 

células escamosas oral (TAB.17). Observou-se que de todos os diagnósticos de 

queilite actínica confirmados pela histopatologia, nove foram classificados como 

dentro dos limites de normalidade pela citopatologia. 
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Tabela 17  – Distribuição dos diagnósticos histopatológicos dos casos de Queilite 
Actínica biopsiados, segundo os diagnósticos citopatológicos 

Diagnóstico 
citopatológico 

Diagnósticos histopatológicos 

Queilite 
Actínica e 

DEL 

Queilite 
Actínica e 

DEM 

Queilite 
Actínica e 

CCEO 

Queilite 
Actínica 

Queilite 
Actínica e  

DEI 
Total 

Dentro dos 
Limites de 
Normalidade 

5 − 1 2 1 
9 

75,0 % 

Displasia 
Epitelial Leve − 2 − − − 

2 
16,7 % 

Displasia 
Epitelial 
Moderada 

− − 1 − − 
1 

8,3 % 

Total 5 
41,6% 

2 
16,7% 

2 
16,7 % 

2 
16,7 % 

1 
8,3% 

12 
100 % 

 Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ112, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias           

 CCEO = Carcinoma de Células Escamosas Oral; DEI = Displasia Epitelial Intensa; DEL = Displasia 
Epitelial Leve; DEM = Displasia Epitelial Moderada 

 
 A histopatologia confirmou um total de 24 diagnósticos clínicos (doze queilites 

actínicas, duas ceratoses, oito (todos) de líquen plano oral e dois carcinomas de 

células escamosas orais) correspondentes a 38% das 63 biópsias processadas 

(TAB.13). A histopatologia e a citopatologia diagnosticaram igualmente três casos: 

dois carcinomas de células escamosas oral e uma displasia epitelial leve (TAB.13) 

os quais a clínica indicou carcinoma de células escamosas, leucoeritroplasia e 

leucoplasia, respectivamente.  

 

4.2  A CITOPATOLOGIA NO DIAGNÓSTICO DA CANDIDÍASE ORAL 

 O segundo conjunto de pacientes analisados sob a égide da citopatologia 

constituiu-se pacientes imunocompetentes e imunocomprometidos em relação ao 

HIV.  

 O estudo da presença de candidíase em pacientes atendidos pelo 

Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro que 

apresentaram síndrome da imunodeficiência adquirida considerou a observação dos 

registros de quatro grupos de pacientes, balanceados quanto ao sexo, à faixa etária 

e à quantidade de indivíduos. 
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4.2.1 Perfil sociodemográfico dos pacientes do estu do do diagnóstico de 

candidíase oral   

 Quanto ao gênero os grupos formados (G1A, G1B, G2A, G2B e GC) foram 

constituídos de modo a que o gênero fosse controlado através do pareamento e do 

balanceamento através do gênero. Excetuado o grupo G2A, no qual isso não foi 

possível de ser realizado, todos os demais seguiram esse critério de formação. 

(GRAF.6) 

 
Gráfico 6 – Distribuição dos pacientes do estudo de candidíase oral, 

segundo o gênero, por grupo 

 

 

 No grupo dos imunocomprometidos com candidíase clínica (G2A), a razão de 

sexo de foi de 1,632, isto é, para cada cerca de três homens correspondem duas 

mulheres, isto é, o grupo G2A contém 63% mais homens do que mulheres. A 

diferença de 24% na proporção de homens e mulheres mostrou-se estatisticamente 

significativa (teste binomial: valor-p = 0,021). 

 Em relação à idade, os grupos tiveram idade média bastante aproximada um 

do outro. (TAB.18) 
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Tabela 18  – Distribuição das idades dos participantes 
do estudo de candidíase oral, segundo o grupo, por sexo 

Grupo Sexo n média d.p. * mínimo máximo mediana a.i.q. * 

G1A 

Masculino 50 47,8 16,74 20 81 47 26 

Feminino 50 50,5 18,54 18 89 53,5 31 

Total 100 49,2 17,63 18 89 51 29 

G1B 

Masculino 50 49,7 17,68 19 88 46 29 

Feminino 50 47,4 15,80 18 76 49 28 

Total 100 48,6 16,72 18 88 48,5 27,5 

G2A 

Masculino 62 41,5 11,16 21 65 39,5 17 

Feminino 38 44,0 13,56 20 62 46 19 

Total 100 44,4 11,36 20 65 43 18,5 

G2B 

Masculino 50 50,2 13,17 24 71 52 21 

Feminino 50 44,9 13,56 18 84 44 17 

Total 100 47,5 13,57 18 84 47 22 

GC 

Masculino 50 47,0 17,14 18 85 50 33 

Feminino 50 47,8 18,52 19 84 50,5 35 

Total 100 47,4 17,76 18 85 50 33,5 

Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  
*  d.p.: desvio padrão – a.i.q.: amplitude interquartílica  

 A análise da variância (ANOVA) das idades nos grupos (estatística F = 2,905; 

g.l.: 4 e 495; valor-p = 0,021) mostra que há diferença estatisticamente significativa 

(p<0,05) entre os grupos. (TAB.19;GRAF.7) 

Tabela 19  – Tabela ANOVA da avaliação de diferença nas idades 
dos grupos do estudo de diagnóstico de candidíase  oral 

Fonte de variação Soma de 
quadrados 

g.l. Quadrado
médio 

Estatística F valor-p 

Entre os Grupos 2833,060 4 708,265 2,905 0,021 

Dentro dos grupos 120668,740 495 243,775   

Total 123501,800 499    

         Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  
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Gráfico 7  – Distribuição da idade dos pacientes do estudo de 
diagnóstico de candidíase oral, segundo os grupos de estudo   
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  Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  

 

 A análise da variabilidade da idade nos grupos de pacientes do estudo de 

candidíase oral mostra que elas não são homogêneas (teste de Levene: estatística F 

= 9,215; g.l.: 4 e 495; p<  0,0001). As comparações múltiplas entre pares de grupos, 

por intermédio da estatística T3 de Dunnett, permitem identificar as diferenças 

relevantes que fazem aceitar que a idade seja um diferencial entre os grupos. (TAB.20) 

Tabela 20  – Comparação entre os grupos tomados dois a dois para identificação de 
diferença estatisticamente significativa em relação à idade dos pacientes 

Grupos 
� G1B G2A G2B GC 

G1A 
∆ = 0,58 anos 
valor-p = 1,000 

NÃO 

∆ = 6,71 anos 
valor-p = 0,016 

SIM 

∆ = 1,61 anos 
valor-p = 0,998 

NÃO 

∆ = 1,75 anos 
valor-p = 0,999 

NÃO 

G1B  
∆ = 6,13 anos 
valor-p = 0,028 

SIM 

∆ = 1,03 anos 
valor-p = 1,000 

NÃO 

∆ = 1,17 
valor-p = 1,000 

NÃO 

G2A   
∆ = − 5,10 anos 
valor-p = 0,048 

SIM 

∆ = − 4,96 anos 
valor-p = 0,179 

NÃO 

G2B    
∆ = 0,14 anos 
valor-p = 1,000 

NÃO 
 Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 

 SIM  – Indica que o grupo apresentado na respectiva linha difere com significância 
estatística (p<0,05) do grupo apresentado na respectiva coluna; 

 NÃO – Indica que o grupo apresentado na respectiva linha não apresenta diferença 
estatisticamente significativa (p>0,05) do grupo apresentado na respectiva coluna. 
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 Assim, o grupo G2A dos pacientes imunocomprometidos com clínica de 

candidíase apresenta idade que difere, com significância estatística (p<0,05), da 

idade dos grupos G1A, G1B e G2B sendo mais jovens do que estes. 

 A avaliação de possíveis diferenças entre idade apenas dos homens, apenas 

das mulheres e entre homens e mulheres no contexto de cada grupo, resultou na 

verificação de que somente no grupo dos imucomprometidos sem clínica de 

candidíase (G2B) os homens são ligeiramente mais velhos do que as mulheres 

(teste t de Student: t = 1,190; g.l. = 98; valor-p = 0,049). (TAB.18;GRÁF.8) 

Gráfico 8  – Distribuição da idade dos pacientes do estudo de 
diagnóstico de candidíase oral, segundo o sexo, por grupo   
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        Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  

 

 As mulheres não se diferenciam (p>0,05) nos grupos G1A, G1B, G2A, G2B e 

GC quanto à idade (ANOVA: estatística F = 1,199; g.l.: 4 e 233; valor-p = 0,312). 

(TAB.21;GRAF.9) 
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Tabela 21  – Tabela ANOVA da avaliação de diferença nas idades das 
mulheres dos grupos do estudo de diagnóstico de candidíase oral 

Fonte de variação 
Soma de 

quadrados g.l. 
Quadrado

médio Estatística F valor-p 

Entre os Grupos 1234,332 4 308,583 1,199 0,312 

Dentro dos grupos 59945,454 233 257,277   

Total 61179,786 237    

         Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  
 

Gráfico 9  – Distribuição da idade das mulheres do estudo de 
diagnóstico de candidíase oral, segundo os grupos de estudo   
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           Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  

 
 

 

 Quanto aos homens, a análise da variância (ANOVA) registra diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) entre as idades dos homens (estatística F = 

3,015; g.l.: 4 e 257; valor-p =0,019). (TAB.22;GRAF.10) 
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Tabela 22  – Tabela ANOVA da avaliação de diferença nas idades 
dos homens do estudo de diagnóstico de candidíase  oral 

Fonte de variação 
Soma de 

quadrados g.l. 
Quadrado

médio Estatística F valor-p 

Entre os Grupos 2793,193 4 698,298 3,015 0,019 

Dentro dos grupos 59527,620 257 231,625   

Total 62320,813 261    

         Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  
 

Gráfico 10  – Distribuição da idade dos homens do estudo de 
diagnóstico de candidíase oral, segundo os grupos de estudo   
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           Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  

 

 A análise da variabilidade da idade dos homens nos grupos de pacientes do 

estudo de candidíase oral mostra que elas não são homogêneas (teste de Levene: 

estatística F = 5,766; g.l.: 4 e 257; valor-p = 0,0002). As comparações múltiplas entre 

pares de grupos, por intermédio da estatística T3 de Dunnett, permitem identificar as 

diferenças relevantes que fazem aceitar que a idade seja um diferencial entre os 

grupos. (TAB.23) 
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Tabela 23  – Comparação entre os grupos tomados dois a dois para identificação de 
diferença estatisticamente significativa em relação à idade dos homens 

Grupos 
� G1B G2A G2B GC 

G1A 
∆ = − 1,96 anos 
valor-p = 1,000 

NÃO 

∆ = 6,28 anos 
valor-p = 0,222 

NÃO 

∆ = − 2,42 anos 
valor-p = 0,995 

NÃO 

∆ = 0,82 anos 
valor-p = 1,000 

NÃO 

G1B  
∆ = 8,24 anos 
valor-p = 0,051 

NÃO 

∆ = − 0,46 anos 
valor-p = 1,000 

NÃO 

∆ = 2,78 
valor-p = 0,996 

NÃO 

G2A   
∆ = − 8,70 anos 
valor-p = 0,003 

SIM 

∆ = − 5,46 anos 
valor-p = 0,423 

NÃO 

G2B    
∆ = 3,24 anos 
valor-p = 0,965 

NÃO 

 Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 

 SIM  – Indica que o grupo apresentado na respectiva linha difere com significância 
estatística (p<0,05) do grupo apresentado na respectiva coluna; 

 NÃO – Indica que o grupo apresentado na respectiva linha não apresenta diferença 
estatisticamente significativa (p>0,05) do grupo apresentado na respectiva coluna. 

 

 Constata-se assim que a idade dos imunocomprometidos com clínica de 

candidíase (G2A) apresenta idades significativamente menores do que os 

imunocomprometidos sem clínica de candidíase (G2B). 

 Os grupos de estudo do diagnóstico de candidíase tiveram a idade também 

considerada em faixas etárias conforme classificação de risco para desordens 

potencialmente malignas. Os grupos não apresentaram diferença proporcional em 

relação ao enquadramento nessas categorias considerando que este foi critério de 

formação dos grupos para controle da variável idade. (TAB.24; GRAF.11) 

 Observou-se, nessa avaliação por faixas etárias, a dificuldade de manter o 

balanceamento dos grupos dos grupos imunocomprometidos, tanto aqueles com 

clínica de candidíase quanto os sem clínica de candidíase, em virtude do número de 

idosos imunocomprometidos (AIDS) não ter sido expressivo no conjunto de 

pacientes tratados. (GRAF.11) Esta observação aplica-se da mesma forma à 

consideração por sexo.(TAB.24) 



78 
 

 Tabela 24  – Distribuição dos pacientes do estudo de diagnóstico de candidíase oral, 
segundo os grupos, por faixa etária e sexo 

Grupo Faixa etária 
Sexo 

Total 
Feminino Masculino 

G1A 

De 18 a 39 anos 16 17 33 
De 40 a 59 anos 17 17 34 
60 anos ou mais 17 16 33 
Total 50 50 100 

G1B 

De 18 a 39 anos 17 16 33 
De 40 a 59 anos 17 17 34 
60 anos ou mais 16 17 33 
Total 50 50 100 

G2A 

De 18 a 39 anos 14 31 45 
De 40 a 59 anos 19 27 46 
60 anos ou mais 5 4 9 
Total 38 62 100 

G2B 

De 18 a 39 anos 17 17 34 
De 40 a 59 anos 25 16 41 
60 anos ou mais 8 17 25 
Total 50 50 100 

GC 

De 18 a 39 anos 17 17 34 
De 40 a 59 anos 16 17 33 
60 anos ou mais 17 16 33 
Total 50 50 100 

 Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
 

Gráfico 11  – Distribuição dos pacientes do estudo de diagnóstico de candidíase 
oral, segundo os grupos e as faixas etárias 
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4.2.2 Citopatologia dos casos clínicos pelo método de Papanicolaou  

 A avaliação citopatológica pelo método de Papanicolaou indicou a presença 

de candidíase nos grupos G1A, G1B, G2A e G2B nas proporções de 31%, 5%, 45% 

e 11%, respectivamente (TAB.25). 

Tabela 25 . Proporção de casos de candidíase identificada pelo método de 
Papanicolaou, segundo os grupos referidos ao HIV  

Grupo 
Número de 
pacientes 

Proporção de diagnósticos de 
Candidíase (método de Papanicolaou) 

G1A 100 31 % 

G1B 100 5 % 

G2A 100 45 % 

G2B 100 11 % 

    Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  
 

 O método de inferência estatística para a generalização da proporção de 

presença de candidíase, diagnosticada citopatologicamente pelo método de 

Papanicolaou nos quatro grupos, através de intervalo de confiança ao nível de 95% 

fornece as seguintes estimativas: 

  G1A � [22% ; 41%];  G1B � [2% ; 12%]; 

  G2A � [35% ; 55%];  G2B � [6% ; 19%]. 

 A análise das proporções de presença de candidíase, diagnosticada pelo 

método de Papanicolaou, nos quatro grupos (G1A, G1B, G2A e G2B) indica 

evidência (p<0,05) de diferença estatisticamente significativa entre elas (teste do qui-

quadrado: χ2 = 44,174; g.l. = 3; p < 0,0001). 

 A busca de diferenças entre as proporções dos grupos por meio do método 

das comparações múltiplas é procedida em seguida, com correção do nível de 

significância pelo critério de Bonferroni. No presente caso, ocorrem seis 

comparações múltiplas e o nível de significância corrigido alcança o valor α* = 0,008. 

(TAB.26) 
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Tabela 26 . Comparação das proporções de candidíase identificadas pelo método 
Papanicolaou nos grupos 

Grupos em 
comparação 

Diferença 
absoluta 
entre as 

proporções 

χ2 
Graus de 
liberdade 

valor-p 

Diferença 
estatisticamente 

significativa 
(p<0,008) ? 

G1A x G1B 26 % 18,778 1 < 0,0001 SIM 

G1A x G2A 14 % 2,579 1 0,108 NÃO 

G1A x G2B 20 % 9,524 1 0,002 SIM 

G1B X G2A 40 % 32,000 1 < 0,0001 SIM 

G1B X G2B 6 % 2,250 1 0,134 NÃO 

G2A X G2B 34 % 20,643 1 < 0,0001 SIM 

      Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias           
 

 A reconfiguração da abordagem dos grupos pelo foco da presença de 

candidiase permite considerar a eficiência do método citopatológico de Papanicolaou 

em relação à avaliação clínica da candidíase (TAB.27). 

Tabela 27 . Proporção de casos de candidíase identificada pelo método de 
Papanicolaou, segundo os grupos referidos à clínica de candidíase 

Grupo Número de 
diagnósticos 

Número de diagnósticos de 
Candidíase (método de 

Papanicolaou) 

Proporção de 
Candidíase 

G1A 100 31 31 % 

G2A 100 45 45 % 

Grupo com 
Candidíase 200 76 38 % 

G1B 100 5 5 % 

G2B 100 11 11 % 

Grupo sem 
Candidíase 200 16 8 % 

Todos os grupos 400 92 23 % 

    Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  
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4.2.3 Citopatologia dos casos clínicos pelos método s Papanicolaou e PAS 

 O método de Papanicolaou complementado com o PAS (métodos 

Papanicolaou e PAS) indicou proporções de candidíase nos grupos estudados, 

respectivamente, de 56%, 24%, 67% e 41% (TAB.28). 

 Tabela 28 . Proporção de casos de candidíase identificada pelo método de 
Papanicolaou conjugado com o PAS 

Grupo 
Número de 
pacientes 

Proporção de diagnósticos de 
Candidíase 

(métodos Papanicolaou e PAS) 

G1A 100 56 % 

G1B 100 24 % 

G2A 100 67 % 

G2B 100 41 % 

       Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias           
 

 A inferência estatística para a generalização das proporções de presença de 

candidíase avaliada pelos métodos Papanicolaou e PAS nos quatro grupos através 

de intervalo de confiança ao nível de 95% informa serem eles os seguintes: 

  G1A � [46% ; 66%];  G1B � [16% ; 34%]; 

  G2A � [57% ; 76%];  G2B � [31% ; 51%]. 

 A análise das proporções de presença de candidíase, diagnosticada pelos 

métodos Papanicolaou e PAS, nos quatro grupos (G1A, G1B, G2A e G2B) indica 

evidência (p<0,05) de diferença estatisticamente significativa entre elas (teste do qui-

quadrado: χ2 = 22,255; g.l. = 3; p < 0,0001). 

 A identificação de diferenças entre as proporções dos grupos por meio do 

método das comparações múltiplas é procedida em seguida, com correção do nível 

de significância pelo critério de Bonferroni. De modo análogo ao utilizado para o 

método Papanicolaou, no caso dos métodos Papanicolaou e PAS também ocorrem 

seis comparações múltiplas e o nível de significância corrigido alcança o valor α* = 

0,008. (TAB.29) 
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Tabela 29 . Comparação das proporções de candidíase identificadas pelos métodos 
Papanicolaou e PAS nos grupos 

Grupos em 
comparação 

Diferença 
absoluta 
entre as 

proporções 

χ2 
Graus de 
liberdade 

valor-p 

Diferença 
estatisticamente 

significativa 
(p<0,008?) 

G1A x G1B 32 % 12,800 1 0,0003 SIM 

G1A x G2A 11 % 0,984 1 0,321 NÃO 

G1A x G2B 15 % 2,320 1 0,128 NÃO 

G1B X G2A 43 % 20,319 1 < 0,0001 SIM 

G1B X G2B 15 % 4,446 1 0,035 NÃO 

G2A X G2B 26 % 6,259 1 0,012 NÃO 

     Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
 

 A reconfiguração da abordagem dos grupos pelo foco da presença de 

candidiase permite considerar a eficiência dos métodos citopatológicos 

Papanicolaou e PAS em relação à avaliação clínica da candidíase (TAB.30). 

Tabela 30 . Proporção de casos de candidíase identificada pelos métodos de 
Papanicolaou e PAS, segundo os grupos referidos à clínica de candidíase  

Grupo 
Número de 

diagnósticos 

Número de diagnósticos de 
Candidíase (métodos 
Papanicolaou e PAS) 

Proporção de 
Candidíase 

G1A 100 56 56 % 

G2A 100 67 67 % 

Grupo com 
Candidíase 

200 123 61,5 % 

G1B 100 24 24 % 

G2B 100 41 41 % 

Grupo sem 
Candidíase 

200 65 32,5 % 

Todos os grupos 400 188 47 % 

    Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  
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4.2.4 Comparação dos resultados do método de Papani colaou com os 
métodos Papanicolaou e PAS 

 
 A avaliação da proporção de casos de candidíase em cada um dos grupos 

pelas duas formas (método de Papanicolaou e métodos Papanicolaou e PAS) 

indicou diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as proporções de 

diagnósticos de candidíase, com maior percentual para os métodos Papanicolaou e 

PAS em relação ao método Papanicolaou (TAB.31). 

 A amplitude da diferença entre as proporções de candidíase observadas dos 

métodos Papanicolaou e PAS para o método de Papanicolaou mostrou-se maior no 

grupo G2B dos pacientes imunocomprometidos sem lesão oral e sem clínica de 

candidíase (TAB.32). 

Tabela 31 . Comparação da capacidade de identificação de candidíase pelo método 
de Papanicolaou com os métodos Papanicolaou e PAS  

Grupos 

Número de 
casos 

avaliados 
em cada um 
dos métodos 

Proporção de 
casos de 

Candidíase 
(Papanicolaou) 

Proporção de 
casos de 

Candidíase 
(Papanicolaou 

e PAS) 

Qui-quadrado 

de McNemar / 

valor-p 

G1A 100 31 % 56 % 
χ2 = 23,040 

/ 
p < 0,0001 

G1B 100 5 % 24 % 
χ2 = 17,053 

/ 
p < 0,0001 

G2A 100 45 % 67 % 
χ2 = 20,045 

/ 
p < 0,0001 

G2B 100 11 % 41 % 
χ2 = 28,033 

/ 
p < 0,0001 

Todos os 
grupos 

400 23 % 47 % 
χ2 = 94,010 

/ 
p < 0,0001 

           Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias           
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Tabela 32 . Diferença entre as proporções de candidíase pelos métodos 
Papanicolaou e PAS e pelo método Papanicolaou e respectivos intervalos de 

confiança, segundo os grupos 

Grupos Diferença 
Intervalo de Confiança a 95% 

Limite inferior Limite superior 

G1A 25 % 15,2 % 34,8 % 

G1B 19 % 10,5 % 27,5 % 

G2A 22 % 12,8 % 31,2 % 

G2B 30 % 19,3 % 40,7 % 

Todos os grupos 24 % 19,2 % 28,8 % 

            Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias           
 

 Os parâmetros de qualidade do teste diagnóstico de Papanicolaou, tomando-

se a sua complementação com o PAS como referência, indicam uma perfeita 

especificidade e um perfeito valor preditivo positivo em todos os grupos (TAB.33, 34). 

Tabela 33 . Parâmetros de qualidade do teste de Papanicolaou tomando por 
referência os métodos Papanicolaou e PAS, para os grupos G1A, G1B, G2A e G2B 

Parâmetros de qualidade 
Grupos 

G1A G1B G2A G2B 
Todos os 
grupos 

Sensibilidade 55,4 % 20,8 % 67,2 % 26,8 % 48,9 % 

Especificidade 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Prevalência real 56,0 % 24,0 % 67,0 % 41,0 % 47,0 % 

Prevalência estimada 31,0 % 5,0 % 45,0 % 11,0 % 23,0 % 

Valor preditivo positivo 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Valor preditivo negativo 63,8 % 80,0 % 60,0 % 66,3 % 68,8 % 

Concordância diagnóstica 
(Acurácia) 75,0 % 81,0 % 78,0 % 70,0 % 76,0 % 

Discordância diagnóstica 25,0 % 19,0 % 22,0 % 30,0 % 24,0 % 

         Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias           
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 A análise dos parâmetros de qualidade do teste de Papanicolaou em relação 

aos grupos G1A, G1B, G2A e G2B, conforme método apresentado por Fleiss124 

(1981, pág. 138), indica que, para cada um dos parâmetros (TAB.35) as proporções 

nos quatro grupos não apresentam diferença estatisticamente significativa (p>0,05) 

entre si (TAB.35). 

Tabela 34 . Intervalos de Confiança ao nível de confiança de 95% dos parâmetros de 
qualidade do teste de Papanicolaou referido aos métodos Papanicolaou e PAS como 

referência 

Parâmetros de 
qualidade 

Grupos 

G1A G1B G2A G2B 
Todos os 
grupos 

Sensibilidade [37,9%;72,9%] [0%;56,4%] [53,4%;80,9%] [0,6%;53,0%] [38,7%;59,2%] 

Especificidade [100%;100%] [100%;100%] [100%;100%] [100%;100%] [100%;100%] 

Prevalência real [43,0%;69,0%] [6,9%;41,1%] [55,7%;78,3%] [25,9%;56,1%] [39,9%;54,1%] 

Prevalência 
estimada pelo 
teste 

[14,7%;47,3%] [0%;24,1%] [30,5%;59,5%] [0%;29,5%] [14,4%;31,6%] 

Valor preditivo 
positivo 

[100%;100%] [100%;100%] [100%;100%] [100%;100%] [100%;100%] 

Valor preditivo 
negativo 

[22,0%;50,4%] [11,0%;29,0%] [23,3%;56,7%] [21,6%;45,8%] [24,9%;37,4%] 

Concordância 
diagnóstica 
(Acurácia) 

[41,2%;70,8%] [14,2%;33,8%] [51,0%;83,0%] [27,0%;55,0%] [40,4%;53,6%] 

Discordância 
diagnóstica 

[8,0%;42,0%] [1,4%;36,6%] [4,7%;39,3%] [13,6%;46,4%] [15,5%;32,5%] 

Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
 

4.2.5 Considerações sobre gênero e faixas etárias 

 Em todos os grupos, a proporção de candidíase não se apresentou 

estatisticamente diferenciada (p>0,05) em homens e mulheres (TAB.36), tanto pela 

avaliação pelo método de Papanicolaou quanto pelos métodos Papanicolaou e PAS. 

 Da mesma forma, em todos os grupos, não houve diferença estatisticamente 

significativa (p>0,05) entre as proporções de presença de candidíase nas três faixas 

etárias consideradas, tanto pelo método de Papanicolaou, quanto pelos métodos 

Papanicolaou e PAS (TAB.37). 
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Tabela 35 . Análise da homogeneidade de cada parâmetro de qualidade do teste de 
Papanicolaou nos quatro grupos formados por pacientes imunocompetentes e 

imunocomprometidos com e sem candidíase clínica 

Parâmetros 
Qui-

quadrado 
(χ2) 

Graus de 
liberdade 

valor-p 
Homogeneidade nos 
grupos G1A, G1B, 

G2A e G2B ? 

Sensibilidade 1,097 3 0,778 SIM 

Especificidade 0 3 1,000 SIM 

Prevalência real 2,516 3 0,472 SIM 
Prevalência estimada 
pelo teste 1,545 3 0,672 SIM 

Valor preditivo positivo 0 3 1,000 SIM 

Valor preditivo negativo 0,384 3 0,943 SIM 
Concordância 
diagnóstica (Acurácia) 0,055 3 0,997 SIM 

Discordância diagnóstica 0,055 3 0,997 SIM 

   Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 

Tabela 36 . Comparação da presença de candidíase em homens e mulheres com 
base em análises pelo método de Papanicolaou e pelos métodos Papanicolaou e 

PAS 

Grupo Gênero 

Método Papanicolaou Métodos 
Papanicolaou e PAS 

Proporção 
de casos de 
candidíase 
por sexo 

Teste 
Exato de 

Fisher 

Proporção de 
casos de 

candidíase 
por sexo 

Teste 
Exato de 

Fisher 

G1A 
Masculino 30,0 % valor-p = 

1,000 
 

NÃO 

50,0 % valor-p = 
0,314 

 
NÃO 

Feminino 32,0 % 62,0 % 

G1B 
Masculino 6,0 % valor-p = 

1,000 
 

NÃO 

20,0 % valor-p = 
0,483 

 
NÃO 

Feminino 4,0 % 28,0 % 

G2A 
Masculino 43,5 % valor-p = 

0,836 
 

NÃO 

62,9 % valor-p = 
0,284 

 
NÃO 

Feminino 47,4 % 73,7 % 

G2B 
Masculino 14,0 % valor-p = 

0,525 
 

NÃO 

40,0 % valor-p = 
1,000 

 
NÃO 

Feminino 8,0 % 42,0 % 

 Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
 NÃO – Indica que a proporção de presença de candidíase não difere com significância 

estatística (p>0,05) entre os gêneros no grupo respectivo. 
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 Mulheres apresentam proporções estatisticamente equivalentes nos grupos 

G1A e G2A e nos grupos G1B e G2B e diferentes nos grupos G1A e G1B e nos 

grupos G2A e G2B. Os homens se comportaram de modo semelhante às mulheres, 

com exceção da semelhança quanto à presença de candidíase nos grupos G1A e 

G2B, isto é, imunocompetentes com clínica de candidíase e imunocomprometidos 

sem clínica de candidáse. (AP.8) 

Tabela 37 . Comparação da presença de candidíase segundo as faixas etárias 
consideradas para estudo com base no método de Papanicolaou e nos métodos 

Papanicolaou e PAS 

Grupo Faixa etária 

Método Papanicolaou Métodos 
Papanicolaou e PAS 

Proporção 
de casos de 
candidíase 

na faixa 
etária 

Teste do Qui-
quadrado 

Proporção 
de casos 

de 
candidíase 

na faixa 
etária 

Teste do Qui-
quadrado 

G1A 

De 18 a 39 anos  36,4 % 
χ2 = 3,811 

g.l. = 2 
valor-p = 0,149 

NÃO (*) 

51,5 % 
χ2 = 4,695 

g.l. = 2 
valor-p = 0,096 

NÃO (*) 

De 40 a 59 anos 38,2 % 70,6 % 

De 60 a 89 anos 18,2 % 45,5 % 

G1B 

De 18 a 39 anos  3,0 % 
χ2 = 1,586 

g.l. = 2 
valor-p = 0,453 

NÃO (*) 

18,2 % 
χ2 = 2,405 

g.l. = 2 
valor-p = 0,300 

NÃO (*) 

De 40 a 59 anos 8,8 % 20,6 % 

De 60 a 89 anos 3,0 % 33,3 % 

G2A 

De 18 a 39 anos  51,1 % 
χ2 = 4,863 

g.l. = 2 
valor-p = 0,088 

NÃO (*) 

68,9 % 
χ2 = 2,280 

g.l. = 2 
valor-p = 0,320 

NÃO (*) 

De 40 a 59 anos 45,7 % 69,6 % 

De 60 a 89 anos 11,1 % 44,4 % 

G2B 

De 18 a 39 anos  18,2 % 
χ2 = 4,587 

g.l. = 2 
valor-p = 0,101 

NÃO (*) 

36,4 % 
χ2 = 4,719 

g.l. = 2 
valor-p = 0,094 

NÃO (*) 

De 40 a 59 anos 11,4 % 52,3 % 

De 60 a 89 anos 0 % 26,1 % 

    Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 

    (*) As proporções de presença de candidíase nas três faixas etárias consideradas não se 
apresentam com diferença estatisticamente significativa (p>0,05). 
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 Nos adultos jovens (de 18 a 39 anos), a presença de candidíase, avaliada 

pela citopatologia utilizando o método convencional de Papanicolaou, é 

significativamente maior no grupo G1A do que no grupo G1B, no grupo G2A do que 

no grupo G1B e no grupo G2A do que no grupo G2B. Nas demais comparações não 

há diferenças estatisticamente significativas. A utilização dos métodos Papanicolaou 

e PAS nessa mesma faixa etária, acusou comportamento idêntico ao método 

convencional, exceto quanto aos grupos G1A e G1B que não se diferenciam. (AP.6) 

 Os adultos (faixa etária de 40 a 59 anos) apresentam comportamento 

semelhante aos adultos jovens, quando a candidíase é avaliada pelo método 

citopatológico convencional de Papanicolaou, exceto para os grupos G1A e G1B que 

não se diferenciam. A conjugação dos métodos Papanicolaou e PAS revela 

diferença estatisticamente significativa com proporção maior no grupo G1A do que 

no G1B, no grupo G2A do que no G1B e no grupo G2B do que no grupo G1B. Não 

houve outras diferenças estatisticamente significativas. (AP.6) 

 Nos idosos (faixa etária de 60 a 89 anos), tanto pelo método convencional de 

Papanicolaou, quanto pelos métodos Papanicolaou e PAS conjugados, não houve 

evidência de diferença estatisticamente significativa entre todos os grupos. (AP.6) 

 

4.2.6 Hifas, Pseusohifas e Blastoconídeos 

 A descrição estatística dos números de hifas, pseudo-hifas e esporos dos 

casos de candidíase observados pelo método conjugado Papanicolaou e PAS 

(TAB.38) revela quantidades relativamente pequenas dessas entidades e pouca 

dispersão nos grupos G1A, G2A e G2B (neles, a mediana quando muito atingiu o 

valor 6 e o intervalo interquartílico não ultrapassou o valor 19). O grupo G2A dos 

pacientes imunocomprometidos com clínica de candidíase revelou mediana e 

dispersão mais aumentadas do que as dos demais grupos. 

 Os diagramas de caixa e hastes (box-and-wiskers plot) permitem perceber o 

comportamento do número de hifas, pseudo-hifas e blastoconídeos nos quatro 

grupos (GRAF.12, 13, 14). 
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Tabela 38 . Descrição estatística das quantidades de hifas, pseudo-hifas e 
blastoconídeos, observadas pelo método conjugado Papanicolaou e PAS 

nos grupos G1A, G1B, G2A e G2B 

Grupo  média d.p. (*) mín máx mediana a.i.q.(*) 

G1A 
 

(n = 45) 

Hifas 73,9 280,78 1 1520 6 10 

Pseudo-hifas 119,0 463,36 0 2520 4 19 

Blastoconídeos 202,2 888,12 0 4612 0 12 

G1B 
 

(n = 23) 

Hifas 10,6 18,61 1 82 6 7 

Pseudo-hifas 5,0 7,80 0 27 1 7,5 

Blastoconídeos 14,6 30,42 0 102 0 9 

G2A 
 

(n = 60) 

Hifas 77,8 146,49 1 800 18 91 

Pseudo-hifas 74,8 211,36 0 1552 6 79 

Blastoconídeos 42,2 106,07 0 652 2 25,5 

G2B 
 

(n = 36) 

Hifas 13,9 20,90 1 76 3,5 10,5 

Pseudo-hifas 8,6 18,17 0 94 1,5 4,5 

Blastoconídeos 4,9 14,12 0 70 0 2 

    Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
 

 O teste de Kolmogorov-Smirnov, ao nível de significância α = 0,05, indica a 

inexistência de normalidade em todos os grupos tanto para o número de hifas, 

quanto para o número de pseudo-hifas ou para o de blastoconídeos. (TAB.39) 
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Gráfico 12 . Distribuição do número de hifas nos grupos estudados com Candidíase 
diagnosticada pelo método de Papanicolaou e PAS 
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Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
 

Gráfico 13 . Distribuição do número de pseudo-hifas nos grupos estudados com 
Candidíase diagnosticada pelos métodos de Papanicolaou e PAS 
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 Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
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Gráfico 14 . Distribuição do número de blastoconídeos nos grupos estudados, 
segundo os métodos de Papanicolaou e PAS 
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  Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
 

Tabela 39 . Avaliação da normalidade dos dados sobre o número de hifas, de 
pseudo-hifas e de blastoconídeos pelo teste de Kolmogorov-Smirnov em todos os 

grupos estudados 

 Grupos Estatística D (*) 
Graus de 
liberdade valor-p 

Hifas 

G1A 0,470 45 <0,0001 

G1B 0,318 23 <0,0001 

G2A 0,300 60 <0,0001 

G2B 0,295 36 <0,0001 

Pseudo-hifas 

G1A 0,445 45 <0,0001 
G1B 0,297 23 <0,0001 
G2A 0,362 60 0,0008 
G2B 0,356 36 <0,0001 

Blastoconídeos 

G1A 0,482 45 <0,0001 

G1B 0,350 23 <0,0001 

G2A 0,345 60 <0,0001 

G2B 0,414 36 <0,0001 

 Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 

 (*) Teste com correção de Lilliefors para a significância. 
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 O teste de Kruskal-Wallis, ao nível de significância α = 0,05, indica evidência 

de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre os grupos G1A, G1B, G2A 

e G2B, tanto em número de hifas (χ2 = 20,341; g.l. = 3; valor-p = 0,0001), quanto em 

número de pseudo-hifas (χ2 = 17,807; g.l. = 3; valor-p = 0,0005). Indica também 

inexistência de diferença estatisticamente significativa entre o número de 

blastoconídeos desses mesmos grupos (χ2 = 6,879; g.l. = 3; valor-p = 0,0759). 

 Para identificação das diferenças entre os grupos no caso das hifas e pseudo-

hifas, a análise estatística vale-se do teste Mann-Whitney, com nível descritivo α = 

0,05 corrigido pelo critério de Bonferroni para α* = 0,008 em virtude das seis 

comparações coletivas dos grupos tomados dois a dois. Dessa forma, identifica-se 

que, em relação ao número de hifas, o grupo G2A supera com significância 

estatística (p>0,05) os outros grupos (TAB.40) 

Tabela 40 . Comparação entre os grupos tomados dois a dois para identificação de 
diferença estatisticamente significativa em relação ao número de hifas 

 
Grupos 

� 
G1B G2A G2B 

G1A 
U = 403 

valor-p = 0,136 
NÃO 

U = 928 
valor-p = 0,006 

SIM 

U = 714,5 
valor-p = 0,362 

NÃO 

G1B  
U = 337 

valor-p = 0,0003 
SIM 

U = 378,5 
valor-p = 0,578 

NÃO 

G2A   
U = 610 

valor-p = 0,0004 
SIM 

    Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 

 SIM  – Indica que o grupo apresentado na respectiva linha difere com 
significância estatística [p<0,008 (*)] do grupo apresentado na respectiva 
coluna; 

 NÃO – Indica que o grupo apresentado na respectiva linha não apresenta 
diferença estatisticamente significativa [p>0,008 (*)] do grupo 
apresentado na respectiva coluna. 

 (*) Nível de significância corrigido pelo critério de Bonferroni 
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 Segundo procedimento análogo para o número de pseudo-hifas, o grupo G2A 

supera com significância estatística (p>0,05) os dois grupos sem lesão oral e sem 

clínica de candidíase (G1B e G2B) (TAB.41) 

Tabela 41 . Comparação entre os grupos tomados dois a dois para identificação de 
diferença estatisticamente significativa em relação ao número de pseudo-hifas 

 
Grupos 

� 
G1B G2A G2B 

G1A 
U = 343 

valor-p = 0,022 
NÃO 

U = 1128 
valor-p = 0,149 

NÃO 

U = 609 
valor-p = 0,054 

NÃO 

G1B  
U = 367,5 

valor-p = 0,001 
SIM 

U = 349,5 
valor-p = 0,305 

NÃO 

G2A   
U = 641,5 

valor-p = 0,001 
SIM 

    Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 

 SIM  – Indica que o grupo apresentado na respectiva linha difere com 
significância estatística [p<0,008 (*)] do grupo apresentado na respectiva 
coluna; 

 NÃO – Indica que o grupo apresentado na respectiva linha não apresenta 
diferença estatisticamente significativa [p>0,008 (*)] do grupo 
apresentado na respectiva coluna. 

 (*) Nível de significância corrigido pelo critério de Bonferroni 

 

 O coeficiente de Spearman indica, com significância estatística (p<0,05), 

correlação moderada entre hifas e pseudo-hifas nos grupos G1A, G1B e G2B e 

correlação forte no grupo G2A. Entre hifas e blastoconídeos só foi evidenciada 

correlação estatisticamente significativa, de intensidade moderada, nos grupos G1A, 

G2A e G2B; no grupo G1B hifas e blastoconídeos mostraram-se independentes e 

sem significância estatística. Pseudo-hifas e blastoconídeos comportaram-se quanto 

à correlação de modo análogo ao das hifas e blastoconídeos: a correlação foi 

moderada e estatisticamente significativa nos grupos G1A, G2A e G2B e fraca e 

sem significância estatística no grupo G1B (TAB.42) 
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Tabela 42 . Correlações entre as quantidades de hifas, pseudo-hifas e 
blastoconídeos observadas pelos métodos Papanicolaou e PAS, segundo os grupos 

G1A, G1B, G2A e G2B, por meio do coeficiente de correlação de postos de 
Spearman 

Grupo Entidades Parâmetros Pseudo-hifas Blastoconídeos 

G1A 

Hifas 

rS 0,741 0,544 

valor-p < 0,0001 (*) 0,0001 (*) 

N 45 45 

Pseusohifas 

rS 

 

0,700 

valor-p < 0,0001 (*) 

N 45 

G1B 

Hifas 

rS 0,572 0,073 

valor-p 0,004 (*) 0,740 

N 23 23 

Pseusohifas 

rS 

 

0,297 

valor-p 0,169 

N 23 

G2A 

Hifas 

rS 0,845 0,750 

valor-p < 0,0001 (*) < 0,0001 (*) 

N 60 60 

Pseusohifas 

rS 

 

0,731 

valor-p < 0,0001 (*) 

N 60 

G2B 

Hifas 

rS 0,590 0,730 

valor-p 0,0002 (*) < 0,0001 (*) 

N 36 36 

Pseusohifas 

rS 

 

0,755 

valor-p < 0,0001 (*) 

N 36 

 Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 

  (*) – p < 0,01 
 

 

4.2.7 Estabelecimento de modelos de dependência do número de pseudo-
hifas e blastoconídeos em função do número de hifas  

 Uma vez que os números de hifas, de pseudo-hifas e de blastoconídeos não 

satisfazem ao critério de normalidade (TAB.39), a teoria indica uma transformação 
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logarítmica para que se alcance um conjunto de dados possivelmente normais que 

permita estabelecer um modelo de regressão entre as variáveis aleatórias.127 

 A transformação logarítmica aplicada aos dados referentes ao número de 

hifas, pseudo-hifas e blastoconídeos (desde que nunhum deles seja nulo) fornece 

três conjuntos de valores correspondentes ao logaritmo do número de hifas (ln x), ao 

logaritmo do número de pseudo-hifas (ln y) e logaritmo do número de blastoconídeos 

(ln z). O estudo da regressão entre ln x e ln y e entre ln x e ln z mostra que o modelo 

a ser utilizado pode ser o linear uma vez que a análise da correlação entre ln x e ln y 

e entre ln x e ln z mostra forte correlação entre as entidades desses dois pares (r = 

0,864 e r = 0,641, respectivamente) com coeficiente de determinação (r2 = 0,747 e r2 

= 0,411, respectivamente) de grandeza semelhante aos modelos quadrático (r2 = 

0,613 e r2 = 0,612, respectivamente) e cúbico (r2 = 0,770 e r2 = 0,617), mais 

complexos do que o linear, que por isso tem preferência para ser adotado 

(GRAF.15). 

Gráfico 15 . Diagramas de dispersão e retas de regressão para os logaritmos de 
pseudo-hifas e de blastoconídeos com o logaritmo do número de hifas como variável 
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Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
 

 A análise da variância revela a significância (p<0,05) do modelo linear nas 

duas situações (TAB.43). 
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Tabela 43 . Quadro da análise da variância para os modelos de regressão linear para 
variável independente logaritmo do número de hifas (ln x) 

Variável 
dependente 

Fonte de 
variação 

Soma de 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Estatística 
F 

valor-p 

ln y 

Regressão 170,15248 1 170,15248 194,397 < 0,0001 

Resíduos 57,76877 66 0,87528   

Total 227,92125 67    

ln z 

Regressão 88,42867 1 88,42867 46,061 < 0,0001 

Resíduos 126,70793 66 1,91981   

Total 215,13660 67    

Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
 

 Os modelos de relacionamento de ln x e ln y e de ln x e ln z são expressos 

respectivamente por 

ln y = 0,946223 ln x  −−−− 0,073508 e ln z = 0,682136 ln x  + 0,649409 

de modo que o número de pseudo-hifas (y) e de blastoconídeos (z) em função do 

número de hifas (x) pode ser estimado da seguinte forma: 

y = 0,929129 x 0,946223  e  z = 1,914409 x 0,682136 . 

 

4.2.8 Teste de Papanicolaou referido à conjunção do  método de Papanicolaou 
com o PAS  

 Todos os casos dos grupos G1A, G1B, G2A, G2B e GC foram submetidos 

aos métodos de Papanicolaou e de Papanicolaou conjugado com PAS para o 

diagnóstico de candidíase, sendo que o método de Papanicolaou conjugado com o 

PAS identificou basicamente o dobro de casos do que o método de Papanicolaou 

(TAB.44) 
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Tabela 44 . Diagnósticos de candidíase nos grupos estudados, 

segundo os métodos de Papanicolaou e de Papanicolaou e PAS 

Grupo 
Método 

Papanicolaou Papanicolaou e PAS 

G1A  (n = 100) 31 56 

G1B  (n = 100) 5 24 

G2A  (n = 100) 45 67 

G2B  (n = 100) 11 41 

GC  (n = 100) - 4 

Todos os grupos 
(n = 500) 

92 192 

    Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
  

Dessa forma, o teste de Papanicolaou para o diagnóstico de Candidíase Oral 

mostrou-se de baixa sensibilidade e alta especificidade em relação à sua 

conjugação como PAS (TAB.45, 46) 

Tabela 45 . Distribuição dos resultados do teste de Papanicolaou em relação aos 
métodos Papanicolaou e PAS quanto ao diagnóstico de Candidíase 

Teste de 
Papanicolaou 

Teste Papanicolaou e PAS 

Total 
Presença de 
Candidíase 

Ausência de 
Candidíase 

Presença de 
Candidíase 

92 - 92 

Ausência de 
Candidíase 

100 308 408 

Total 192 308 500 

    Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
 



98 
 

Tabela 46 . Parâmetros de qualidade do teste de Papanicolaou com os métodos 
Papanicolaou e PAS tomado como referência diagnóstica, 

para os grupos GC, G1A, G1B, G2A e G2B 

Parâmetros de qualidade Valor Intervalo de Confiança (95%) 

Sensibilidade 47,9 % [37,7%;58,1%] 

Especificidade 100 % [100%;100%] 

Prevalência real 38,4 % [31,5%;45,3%] 

Prevalência estimada pelo 
teste 18,4 % [10,5%;26,3%] 

Valor preditivo positivo 100 % [100%;100%] 

Valor preditivo negativo 75,5 % [19,7%;29,3%] 

Concordância diagnóstica 
(Acurácia) 80 % [33,4%;43,4%] 

Discordância diagnóstica 20 % [12,2%;27,8%] 

   Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
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5 DISCUSSÃO 
 
5.1 SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCO PARA CARCINOMA 

DE BOCA 

 O Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro - 

HUAP destaca-se como centro estomatológico importante no Estado do Rio de 

Janeiro, seja no atendimento hospitalar, seja na formação de recursos humanos 

para diagnóstico e intervenção nas lesões orais, a primeira atividade como parte da 

estrutura hospitalar e a segunda em parceria com o segmento acadêmico da 

Universidade Federal Fluminense, funcionando como laboratório para as linhas de 

pesquisas relacionadas às patologias orais do Programa de Pós-Graduação em 

Patologia da Faculdade de Medicina. 

 Dentre as estratégias de pesquisa adotadas, que visam a melhorar a 

qualidade do atendimento aos pacientes, foi implantada uma rotina de avaliação 

citopatológica por meio de método exfoliativo, cujos procedimentos de aquisição de 

material seguem-se à avaliação clínica (quando realizadas pelo mesmo profissional 

ocorrem concomitantemente), com vistas a confirmar o diagnóstico clínico e a 

identificar alterações ou lesões subclínicas, assim como agir como meio auxiliar na 

elucidação dos casos para estabelecimento dos diagnósticos. 

 Tomando-se como condição de admissibilidade para o presente estudo os 

registros de pacientes atendidos no Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Unversidade Federal Fluminense, o fato de 

apresentarem pelo menos um fator de risco para carcinoma de boca, após a 

avaliação clínica, tornou possível agrupar os indivíduos em duas categorias com 

base em seus comportamentos de risco para o câncer (hábitos como o tabagismo, o 

consumo de álcool e a exposição solar, dentre outros) e a presença de câncer ou de 

lesões de risco para câncer: pacientes de risco com lesão, sendo que esta se 

considerou subdividida em duas subcategorias (um segmento apresentando, na 

avaliação clínica, desordens potencialmente malignas ou lesões malignas – G1 – e 

outro formado pelo segmento com outras lesões – G2), além dos pacientes de risco 

sem lesão clínica – G3. Os dois últimos, G2 e G3, podem ser aglutinados para 

efeitos de análise em pacientes de risco para carcinoma sem lesão, uma vez que as 

ocorrências clínicas são inflamatórias e não constituem risco para carcinoma oral. 
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 No estudo realizado, os diagnósticos clínicos indicaram que 78 (40%) dos 195 

pacientes de risco para câncer oral não apresentavam qualquer alteração ou lesão 

na cavidade oral (TAB.5). A análise citopatológica, no entanto, identificou casos não 

identificados na clínica (TAB.9) em mais da metade dos sujeitos (53,8 % - 42 

pacientes). Dentre as alterações e/ou lesões identificadas, a candidíase foi a mais 

incidente (25 em 42 pacientes – 60,0%). Observou-se ainda quatro (9,5%) casos de 

displasia não detectados na avaliação clínica. Importa ressaltar que, se a 

citopatologia não fosse parte da rotina terapêutica, esses pacientes seriam liberados 

com possibilidade de virem a desenvolver estado patológico que os colocaria 

vulneráveis à instalação de lesão mais importante. 

 O diagnóstico de candidíase, por apresentar-se proporcionalmente mais 

relevante do que todos os demais diagnósticos citopatológicos (exceção feita ao 

diagnóstico de normalidade), em todos os sítios anatômicos, com exceção da 

gengiva, tanto global (TAB.6) quanto localizadamente (TAB.7,8), deixa 

transparecer a importância epidemiológica que essa infecção fúngica possui, 

particularmente se forem pacientes internados em hospitais ou se forem 

pacientes HIV positivos. 

   

5.2 SOBRE AS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS  

 As técnicas de investigação da ocorrência de lesões da boca são a 

avaliação clínica, a avaliação citopatológica e a avaliação histopatológica. A 

avaliação clínica deve ser realizada “em todos os indivíduos, sobretudo nos 

considerados de risco para o câncer da boca, com a finalidade de se 

descobrir lesões precursoras do câncer ou lesões malignas em suas fases 

iniciais” 128. A avaliação citopatológica se realiza pela citologia esfoliativa que 

“consiste no exame microscópico do material que é raspado da superfície da 

mucosa bucal”, o qual é fixado em lâmina que é avaliada com o uso de 

microscópios.128 A avaliação histopatológica, por sua vez, realiza-se por meio 

de “exame histopatológico de material obtido através de biópsia da lesão” 

para “a comprovação definitiva da presença ou ausência de alterações 

malignas”.128 



101 
 

 O Instituto Nacional do Câncer (INCA) entende que a citologia esfoliativa “não 

dispensa o exame histopatológico de material coletado por meio de biópsia”, 

sustentado no fato de que “aproximadamente 20% dos seus resultados são falsos-

negativos”. No entanto, acrescenta que a citologia esfoliativa, “quando bem 

conduzida, é um excelente auxiliar no diagnóstico das ulcerações bucais e controle 

dos pacientes com câncer de boca, submetidos a cirurgias extensas e à 

radioterapia” 128 (p.31). Autores7,16 discordam dessa visão restritiva da citopatologia e 

sustentam que ela pode coadjuvar com eficiência a avaliação clínica. 

 A crítica da ineficácia da citopatologia oral em virtude da produção elevada de 

resultados falsos-negativos, motivada por condução inadequada do método, pode 

ser também aplicada à inspeção clínica. A carência de capacitação refinada dos 

diversos profissionais envolvidos no processo, desde a adequabilidade dos raspados 

até a argúcia e atenção para a captação dos mínimos sinais por parte do patologista, 

são condições que devam ser alcançadas com programas de educação em saúde 

para a formação e capacitação adequadas, já previstas na legislação129 (p. 9), cuja 

implementação parece não estar eficiente. A baixa capacitação dos recursos 

humanos envolvidos na atenção oncológica (principalmente em municípios de 

pequeno e médio porte) tem sido apontada como um dos fatores responsáveis pelo 

diagnóstico tardio130 (p. 7).  

 Para os grupos G1 e G3 há discussões profissionais131-134 quanto à 

ineficiência ou não necessidade de análise citopatológica uma vez que a 

histopatologia é admitida com padrão ouro para confirmar ou não o diagnóstico 

clínico de câncer (no caso do Grupo G1) ou porque os casos de normalidade clínica 

não justifiquem dispêndios com a técnica. 

 Alguns autores4,7,16,20 têm se pronunciado pela perspectiva salutar de inclusão 

da citopatologia como método investigativo rotineiro das lesões orais, evidentemente 

não como substitutivo da histopatologia, mas como um importante coadjuvante da 

clínica que pode mesmo, em casos específicos, indicar a não necessidade de 

retirada de material para biópsia. 

 A citopatologia deve ser encarada como um método que contribui para a 

investigação do câncer da boca, basicamente porque ela é capaz de identificar 

displasia epitelial e câncer, assim como nos casos em que ela indica normalidade 
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pode trazer informação suficiente para não realização de biópsia (por exemplo, em 

casos de queilite actínica) considerando que o epitélio não revela alteração celular 

importante. Mesmo nos casos em que não haja perspectiva clínica de câncer, a 

citopatologia pode contribuir positivamente fornecendo informações subclínicas de 

displasia, além de ser capaz e eficiente para o diagnóstico de candidíase.  

 Nessa perspectiva, o presente estudo converge para aqueles que buscam 

evidências para a utilização da citopatologia na investigação das lesões orais em 

pacientes de risco como método eficaz para a tomada de decisão quanto ao 

refinamento diagnóstico, coadjuvando eficientemente os métodos usualmente 

aceitos como suficientes: clínico e histopatológico. 

5.3 SOBRE A COMPARABILIDADE DOS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

 Embora todos os métodos tenham como objetivo primordial comum identificar 

o tipo de lesão da boca do paciente, através da emissão do diagnóstico, é 

importante observar que cada método tem especificidade própria.  Eles apresentam 

metodologias distintas, têm acesso a níveis distintos do epitélio e exigem 

experiência profissional distinta. Cada um deles possui uma capacidade na 

diferenciação de tumores e/ou lesões: leucoplasias e eritroplasias, por exemplo, só 

podem ser diagnosticadas clinicamente; outros a clínica não pode diagnosticar por 

serem de resolução microscópica, como é o caso da displasia epitelial; há lesões 

que a citopatologia não tem potencial para diagnosticar (TAB.11). Dessa forma, 

comparar diagnósticos pela sua nomenclatura não se apresenta como uma tarefa 

exeqüível. 

 Em medicina o método clínico é soberano. Ele é o início da avaliação da 

condição de saúde dos pacientes. O clínico, munido de refinada capacidade 

semiológica, pode captar sinais das patologias e, dotado de escuta e percepção 

privilegiadas, avaliar os sintomas dos pacientes de modo a emitir diagnóstico ou 

estabelecer hipótese diagnóstica cuja confirmação necessita da concorrência de 

métodos diagnósticos específicos para que seja possível orientar condutas 

terapêuticas. 

 Nos casos de suspeita clínica (hipótese diagnóstica) de lesão maligna ou pré-

maligna, o clínico dispõe da histopatologia como padrão ouro para o seu 
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diagnóstico. Dispõe também da citopatologia que já vem sendo aceita como tendo a 

mesma força decisória nos diagnósticos para certas lesões em alguns sítios 

anatômicos, como é o caso do método citopatológico de Papanicolaou no 

diagnóstico do câncer cervical ou do método citopatológico de punção aspirativa por 

agulha fina na obtenção de material celular de tumores no pulmão. 

 Nos casos de câncer da boca, no entanto, há ainda restrições por parte de 

diversos pesquisadores quanto a sua eficácia e eficiência na elucidação diagnóstica. 

Essa postura parece estar vinculada ao fato de que a concordância diagnóstica 

entre os métodos tem se mostrado fraca quando se utilizam técnicas estatísticas 

tradicionalmente desenvolvidas para métricas idênticas de avaliações ou avaliadores 

diferentes, como, por exemplo, a estatística kappa de Cohen122,136,137. Dessa forma, 

é necessário buscar outro entendimento do que seja concordância. Lança-se aqui a 

possibilidade de se estabelecer o conceito de concordância por convergência, no 

sentido do uso de métricas distintas (classificações diferentes) que apresentem uma 

convergência conceitual, como por exemplo, um diagnóstico clínico de queilite 

glandular e um diagnóstico citopatológico de inflamação intensa, que embora sejam 

nomeações distintas, remetem a um estado expressivo de um processo inflamatório 

e devam ser entendidos como múltiplas características de um mesmo fenômeno. 

 A concordância diagnóstica entre os diagnósticos clínicos, citopatológicos e 

histopatológicos tratada pela ótica das denominações das lesões está, no mínimo, 

equivocada. Os objetos analisados são de naturezas diversas e por isso espera-se 

que, com raras exceções, as nomeações diagnósticas sejam diferentes. Vale dizer 

que são nominadamente diferenciados, seja porque as técnicas de avaliação 

diferem processualmente, seja porque as condições físicas do material avaliado são 

também diferentes ou porque são obtidas em sítios topologicamente diferenciados. 

 No presente estudo, apenas um caso recebeu a mesma denominação 

diagnóstica nos três métodos: carcinoma de células escamosas oral (TAB.13). 

 Na clínica, o que se apresenta ao profissional de saúde (médico ou dentista) é 

um ser humano no qual é focalizado um segmento do corpo, externamente 

aparente, semiologicamente percebido, cuja condição patológica revela-se por 

sinais, sintomas e informações transmitidas pelo paciente ou por um informante que 

o acompanha na consulta. 
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 Na citopatologia (do grego κύτος kytos "célula" + πάθος pathos "doença" + 

λογία logia "estudo de") a abordagem se faz sobre um conjunto de células, obtidas 

por um dos métodos extrativos da citologia, assentadas em um suporte vítreo 

incolor, laminar, o qual, submetido a microscópios óticos ou eletrônicos, em campos 

de observação cujas imagens incidem diretamente no sistema ocular do patologista 

ou, pela tecnologia moderna, indiretamente em um monitor de vídeo de um sistema 

informatizado. Nesse contexto, o patologista, na grande maioria das vezes um 

sujeito diferente do clínico que constrói a hipótese diagnóstica, focaliza as células, 

em um processo de identificação de alterações na estrutura celular que lhe permita 

concluir por um diagnóstico que indique um ou mais tipos de alterações ou de 

lesões. 

 Na histopatologia (do grego στός histos "tecido" + πάθος pathos "doença" + 

λογία logia "estudo de") a abordagem recai sobre uma seção de tecido orgânico 

(entendido como um nível de organização celular intermediário entre a célula e um 

órgão completo) que inclui células e matéria extracelular que as envolve, utilizando 

os mesmos instrumentos tecnológicos da citologia, com observações do patologista 

feitas diretamente no microscópio ou indiretamente em telas de monitores de 

sistemas computacionais. 

 O invariante dos três métodos diagnósticos é a identificação da patologia 

instalada, a nominação da(s) doença(s) ou a(s) alteração(ões) das condições 

normais do paciente no ambiente do sítio bucal objeto da investigação. É sob essa 

ótica que pode ser possível a tarefa de se estabelecer uma comparação entre os 

três métodos. Qualquer outra forma de implementação desse empreendimento 

recairá na “comparação de incomparáveis”, dilema vivenciado por filósofos e cientistas 

de outras áreas do conhecimento, particularmente da História Comparada.138-141 

 Uma solução para tal invariância, como o fez Dettienne140 (p.10), com vistas a 

resolver o dilema de “comparar incomparáveis”, é estabelecer outra concepção de 

comparação: construção de conjuntos comparáveis de modo a possibilitar um novo 

método destinado a “comparar os incomparáveis”141(p.24-25): concordância por 

convergência conceitual. 

 Outra perspectiva é compreender que a avaliação dos métodos pela técnica 

da comparação de resultados diagnósticos é insuficiente e centrada em concepções 
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de poder externas às naturezas dos métodos, exigindo mudança de paradigma de 

avaliação. Os três métodos têm funções diferentes e devem ser considerados na 

sinergia e na complementaridade de informações que produzem.  

5.4 SOBRE A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA CITOPATOLOGIA NO 
PROCESSO DE DIAGNÓSTICO DO CARCINOMA ORAL 

 Na amostra estudada, a prática da rotina citopatológica identificou a língua 

como o local anatômico da cavidade oral mais frequentemente passível de suportar 

alterações celulares ou lesões (TAB.6), em concordância com a literatura 

especializada.142 

 A citopatologia permitiu avaliar a candidíase como a alteração mais presente 

em todos os sítios anatômicos esfoliados onde foram realizadas a primeira coleta, à 

exceção da gengiva, e de presença mais significativa na língua, no lábio e no palato 

(TAB.7,8;AP.3,5). 

 A realização de avaliações citopatológicas no grupo G3 de pacientes de risco 

clínicamente diagnosticados dentro dos limites de normalidade (TAB. 5) permitiu 

concluir pela presença de alterações e lesões em 53,8% delas, possivelmente de 

natureza subclínica, insuspeitadas pelo clínico. Dessas, 4 (5,1%) foram displasias 

epiteliais; lesões classificadas como pré-malignas que se não tratadas podem evoluir 

para carcinoma.143 Essa é uma contribuição que deve ser encarada como 

potencialmente favorável a uma ação preventiva por parte de uma política de 

mitigação da morbidade e mortalidade por carcinoma oral e mostra que, não fosse a 

avaliação citopatológica, esses pacientes estariam em risco potencial de evoluírem 

para carcinoma. 

 Ainda relativamente à avaliação citopatológica de casos clinicamente normais, 

foi possível com o método esfoliativo identificar 25 (32,1%) casos com presença de 

candidíase (TAB.9, 11).  Dentre as possibilidades para esses casos não terem sido 

percebidos na avaliação clínica estão a condição subclínica da candidíase, a 

localização em sítio de difícil acesso e, muito pouco provável, o descuido de 

observação do clínico. Seja por qual motivo for, a citopatologia apresenta o potencial 

de levar o clínico a considerar a necessidade de tratamento de mais 25 pessoas. 

 Em relação à clínica, a citopatologia identificou 62 casos de candidíase 

(TAB.9), 58 (93,5%) dos quais além dos 4 (6,5%) que a clínica já identificara. 
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Embora distante do foco em carcinoma nesses pacientes de risco, esse fato marca 

uma contribuição de expressividade muito acentuada de complementação 

diagnóstica para a clínica de candidíase. 

 A citopatologia mostra contribuição importante à avaliação clínica naqueles 

casos (88 pacientes) em que o diagnóstico é exclusivo da clínica (TAB.7). Em 

relação ao câncer oral ela foi capaz de identificar onze displasias epiteliais e dois 

carcinomas, além de informar que 38 casos se encontravam dentro do limites de 

normalidade, o que perfaz 51 (58% dos 88 casos) informações relevantes sobre o 

câncer de boca. Além disso, a citopatologia nesses casos trouxe à luz 27 

ocorrências de candidíase. O percentual de contribuções importantes passa então a 

88,6% (78 casos) daqueles diagnósticos reservados à clínica.  

 Tomando então os resultados da avaliação clínica, a citopatologia apresentou 

uma contribuição (TAB.9) de 20 casos de displasia ou carcinoma, 58 casos de 

candidiase e 45 de casos dentro dos limites de normalidade, perfazendo um total de 

123 contribuições significativas à clínica, o que significa 63,1% dos 195 pacientes de 

risco para carcinoma, proporção esta que inferindo-se para uma populacão genérica 

de pacientes de risco para carcinoma oral, alcança o intervalo de confiança de 95% 

igual a [55,9%; 69,8%]124, ou seja, a citopatologia tem a capacidade de, em pelo 

menos um pouco mais da metade dos pacientes de risco, trazer informações 

relevantes sobre o câncer de boca e sobre a candidíase, mostrando ser uma boa 

alternativa preventiva. De forma mais explícita, 65 casos (33,3%: I.C.95% [26,9%; 

40,5%]) de contribuição para a avaliação de carcinoma oral e 58 casos (29,7%: 

I.C.95% [23,5%; 36,8%]) para o tratamento da candidíase. 

 

5.5 SOBRE A CONSIDERAÇÃO DO CÂNCER DE BOCA COMO PROBLEMA DE 
SAÚDE PÚBLICA 

 Se por um lado, a Política Nacional de Saúde Bucal, considera, mas não atua 

no processo do câncer oral, o INCA, instituição pública nacional responsável pelo 

acompanhamento e tratamento do câncer, relega a detecção precoce para momento 

futuro. São bastante próximas as épocas em que se apresentaram essas duas 

vertentes sobre câncer oral nos dois órgãos (entre 2002 e 2004): Secretaria da 

Atenção à Saúde129 e INCA144,145. 
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 O INCA admitiu naquele momento (2002) a necessidade de um programa de 

prevenção do câncer bucal no país. Sua estratégia foi investir na mudança de 

comportamento na população para reduzir a “exposição a fatores de risco desse tipo 

de câncer” tais como o controle do tabagismo, do uso de álcool, e da exposição 

solar (em especial entre trabalhadores), o estímulo à higiene oral e o 

acompanhamento da adaptação de próteses bucais.144 (p. 47)  

 Quanto à detecção precoce, o documento “Falando sobre o câncer da boca” é 

explícito quando declara que “não existe evidências direta (sic) mostrando que o 

rastreamento resulte em diminuição da mortalidade por câncer oral”144 (p.47) e 

segue emitindo uma justificativa de porque não haverá qualquer esforço público na 

instalação de um programa de detecção precoce: 

 “Diferente do que se observa hoje em relação ao rastreamento 
do câncer do colo do útero, ainda existem alguns elementos 
que dificultam a eficácia e a efetividade do programa de 
rastreamento em massa para a redução da mortalidade e 
morbidade do câncer da boca. O incompleto entendimento da 
história natural das lesões precursoras torna difícil a 
classificação de casos positivos no rastreamento. A 
identificação de todos os casos de leucoplasias como positivo 
provavelmente resultaria em excesso de diagnóstico, e em 
tratamento desnecessário de lesões que poderiam nunca 
evoluir para câncer. Por outro lado, a determinação de quais 
lesões teriam maior probabilidade de evoluir para malignidade 
requer técnicas invasivas. Além disso, o tratamento da 
leucoplasia não necessariamente evita a sua evolução para 
câncer invasivo. 

 Enfim, apesar do tratamento do câncer invasivo em fase inicial 
causar menos morbidade do que o tratamento do câncer em 
estágio avançado, e do melhor prognóstico dos casos iniciais, 
ainda não existem evidências suficientes da efetividade dos 
métodos atuais de rastreamento em massa, quer em termos 
da redução de mortalidade, quer em termos da incidência de 
doença invasiva por meio da detecção e tratamento das lesões 
precursoras.”144 (p.47) 

 Pode-se alegar que a postura do INCA relativamente a um programa de 

detecção do câncer da boca se justifique na inexistência de um conceito formal 

oficial de problema de saúde pública. 

 O câncer bucal tem sido considerado um problema de saúde pública tanto no 

Brasil146,147, quanto no exterior148. 
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 Para entender-se o conceito de problema de saúde pública é necessário a 

priori explorar o conceito de saúde pública. Winslow149 apresentou em 1920 a 

primeira definição articulada de saúde pública: 

"A arte e a ciência de prevenir a doença, prolongar a vida, 
promover a saúde e a eficiência física e mental mediante o 
esforço organizado da comunidade abrangendo o saneamento 
do meio, o controle das infecções, a educação dos indivíduos 
nos princípios de higiene pessoal, a organização de serviços 
médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce e pronto 
tratamento das doenças e o desenvolvimento de uma estrutura 
social que assegure a cada indivíduo na sociedade um padrão 
de vida adequado à manutenção da saúde".149 (p.30) 

 Quase um século depois, após os avanços do conceito de saúde e dos 

programas públicos para a saúde, tal definição ainda não se encontra superada. 

 Ao conceito de saúde pública segue-se naturalmente a necessidade de que 

seja entendido o conceito de problema de saúde pública. A literatura não é clara 

quanto ao conceito: não há evidência de haver definição estabelecida e aceita 

mundialmente do que seja um problema de saúde pública.150 

 Nos Estados Unidos da América o Centers for Disease Control and 

Prevention – CDC não inclui explicitamente definição sobre o termo. Considerações 

sobre problemas de saúde pública são tratadas no âmbito da vigilância sanitária. 

Diretrizes para avaliação de sistemas de vigilância em saúde pública151 foram 

publicadas com o intuito de atualizar as diretrizes para avaliação dos Programas em 

Saúde Pública do CDC. Nessas diretrizes, no entanto, define-se o conceito de 

“evento relacionado à saúde que tem importância para a saúde pública”: são 

eventos que afetam muitas pessoas ou que consomem muitos recursos. 

 Dentre os parâmetros orientados em 2001 pelo CDC151 para medir a 

importância de um evento para a saúde pública estão índices de freqüência (número 

total de casos e/ou de mortes; taxas de incidência, prevalência e/ou taxas de 

mortalidade), medidas-resumo do estado de saúde populacional (anos de vida 

ajustados pela qualidade de vida, anos de vida saudável e anos de vida ajustados 

pela deficiência – QALYs, YHLs e DAILYs, respectivamente, nas siglas americanas) 

e grau de previsibilidade, cujos níveis são prevenção primária (prevenir a ocorrência 

da doença ou outro evento a ela relacionado), prevenção secundária (detecção 
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precoce e intervenção com o objetivo de reverter, interromper ou ao menos retardar 

o progresso do problema) e prevenção terciária (minimizar os efeitos e a 

incapacidade das pessoas já atingidas pela doença). 

 No Brasil não foi observada, no vocabulário estruturado DeCS – Descritores 

em Ciência da Saúde da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) do Ministério da Saúde, 

ocorrência do termo “problema de saúde pública” ou assemelhado, assim como do 

termo “saúde pública”, de modo que se pode considerar não haver evidência de 

conceituação oficial do que sejam tais conceitos. Pires-Filho152 explorou em 1987 o 

conceito em diversas possibilidades de explicação.  Castiel153 em 2008 procurou 

explorar os significados possíveis do termo “saúde pública” no Brasil e o definiu no 

contexto do ambiente em que o apresenta (a página da internet da Biblioteca de 

Saúde Pública da Rede de Bibliotecas da Fiocruz) como 

“um domínio genérico de práticas e conhecimentos 
organizados institucionalmente em uma dada sociedade 
dirigidos a um ideal de bem-estar das populações - em termos 
de ações e medidas que evitem, reduzam e/ou minimizem 
agravos à saúde, assegurando condições para a manutenção 
e sustentação da vida humana.” 153 

 Por outro lado, em 2002, Merhy154, além de se fixar em uma definição do que 

seja saúde pública, considerou um “problema de saúde pública” um problema de 

saúde que, mesmo manifestado em âmbito individual, atinge expressão coletiva, real 

ou potencial, em uma população, mesmo que pequena, prejudicando a qualidade de 

vida do grupo e exigindo a execução de um conjunto de práticas técnicas que 

identifiquem “o tamanho do problema nos grupos populacionais”, equacionem “as 

perdas de qualidades de vida, tentando romper com as cadeias de causas que 

produzem o fenômeno a nível populacional”, e organizem “os vários serviços, com 

suas respectivas práticas técnicas, de ação individual e coletiva, para atuarem junto 

ao problema de saúde identificado”.154 

 O Brasil, ao apresentar sua ação estratégica para o acompanhamento das 

doenças crônicas não transmissíveis155 não inclui o câncer de boca em suas 

preocupações, acompanhando o Plano de Ação 2008-2013 da OMS156, o qual 

também não se pronunciou sobre o câncer de boca; apenas fez referência ao fumo. 

 De uma forma geral, quanto às neoplasias, a OMS157 apresentou um artigo 

para discussão, cujo sumário executivo foi publicado em janeiro de 2012, no qual 
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lança orientações para o controle e a prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis. O câncer de boca está incluído nas neoplasias que devem ser 

submetidas ao sistema de vigilância de saúde pública em virtude de o fumo ter sido 

incluído no monitoramento da exposição das pessoas a esse fator de risco para o 

câncer oral.  

 Constata-se, dessa forma, não haver evidência de classificação do câncer de 

boca como sendo um real problema de saúde pública. Nem a OMS em seu plano de 

ação para o período 2008-2013156 para as doenças crônicas não transmissíveis, 

nem o governo brasileiro ao apresentar suas ações estratégicas para essas 

patologias155 deram ao câncer de boca um status de evento crítico para a saúde 

pública. 

 Não há evidências de que, no Brasil, em qualquer esfera da 

administração pública, haja alguma conceituação sobre o que venha a ser problema 

de saúde pública. Embora vários autores tenham considerado eventos que ofendem 

a manutenção da saúde como problemas de saúde pública, a declaração não 

produz qualquer resultado prático, uma vez que, enquanto saúde pública, a ação 

deve necessariamente ser pública, ou seja, governamental. Não havendo critérios 

para declarar que um evento seja um problema de saúde pública, nenhum problema 

de saúde será de saúde pública. A declaração por parte de órgãos governamentais 

de que um evento relacionado à saúde pública é um problema de saúde pública soa 

muitas vezes como oportunismo das autoridades ou decorrente de pressão por parte 

de setores da sociedade, como no caso da AIDS. Dessa forma, o câncer da boca 

não é, assim, um problema de saúde pública para os órgãos governamentais, 

mesmo para os órgãos públicos que tratam dele.  

 Na ausência de critérios publicamente definidos, os pesquisadores podem 

se valer de indicadores de outros países para compreender o fenômeno e procurar 

sensibilizar as autoridades para a crueza e infâmia da situação. Waldman158 (pág. 

97), em 1998, utilizou um conjunto de critérios absorvidos do CDC americano para 

fixar uma orientação para “identificação de agravos à saúde que deverão ser 

contemplados com sistemas específicos de vigilância”. Ressalte-se que a publicação 

do trabalho de Waldman não foi realizada pelo Ministério da Saúde, nem de outra 

instância do governo federal da área da Saúde; ela foi de iniciativa acadêmica 
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através do Instituto para o Desenvolvimento da Saúde da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo – FSP/USP e do seu Núcleo de Assistência 

Médico-Hospitalar – NAMH/FSP, apoiada e financiada por uma instituição bancária. 

 Dessa forma, com o conceito de evento adverso à saúde pública, isto é, 

problema de saúde pública, intimamente associado ao conceito de vigilância em 

saúde pública e fortemente influenciado pelas (e associado às) doenças 

transmissíveis, dificilmente o câncer de boca será alçado à condição de um 

problema de saúde pública como desejam os pesquisadores.  

 O presente estudo ressalta aspectos e características da citopatologia que, 

mesmo nesse ambiente adverso é possível contribuir para trazer à luz a 

necessidade de que o câncer de boca seja focalizado sem holofotes de propaganda 

e tratado de modo a mitigar o perigo de sua instalação na população em geral.   

 
5.6 A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CÂNCER DE BOCA 
 
 A Organização Mundial de Saúde - OMS, em seu plano de ação global para a 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (principalmente doenças 

cardiovasculares, cânceres, doenças crônicas respiratórias e diabetes), emitido para 

o período 2013-2020, incluiu o objetivo de reduzir 25% da mortalidade prematura 

dessas doenças, uma vez que mais de 36 milhões de pessoas morrem delas 

anualmente, correspondendo, em escala mundial, a 63% de todas as mortes. 

Dessas mortes, 86% estão concentradas em países de baixa e média renda, os 

quais, segundo sua estimativa, nos 15 anos após 2013 acumularão perdas 

econômicas na grandeza de US$ 7 trilhões, além de milhões de pessoas serem 

levadas ao estado de pobreza.157 

 A OMS considera que a maioria das mortes prematuras motivadas por essas 

doenças, o câncer incluído, é evitável em grande medida, desde que os sistemas de 

saúde dos países respondam de modo mais eficaz e equitativo às necessidades de 

saúde das pessoas por elas acometidas e que respondam com a criação e 

execução de políticas públicas dirigidas a setores não especificamente inerentes à 

área de saúde, de forma a estabelecer um combate compartilhado e conjugado a 
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seus fatores de risco: consumo de tabaco, alimentação inadequada, inatividade 

física e consumo de bebida alcoólica.157 

 Assim, os países membros das Nações Unidas, por meio de seus 

representantes, se comprometeram em 2013, na Declaração Política das Nações 

Unidas sobre Doenças Não Transmissíveis, a estabelecer e reforçar políticas e 

planos nacionais multisetoriais para a prevenção e controle das doenças dessa 

natureza, além de estabelecerem objetivos e indicadores nacionais com base nas 

especificidades de cada um.157 

 A Assembléia Mundial de Saúde, em maio de 2013, endossou o Plano de 

Ação Global 2013-2020 da OMS para a Prevenção e Controle das Doenças Não 

Transmissíveis, o qual fornece um conjunto de opções políticas que implementadas 

coletivamente contribuirão para o alcance de nove objetivos mundiais e metas 

estabelecidas para 2025, dentre as quais estão incluídas as de redução relativa de 

25% da mortalidade prematura causadas por essas quatro doenças, de 30% da 

prevalência do uso de tabaco em pessoas com idade a partir de 15 anos e de pelo 

menos 10% no uso abusivo de álcool.157 

 A redução e o controle do tabagismo e a redução do consumo de álcool já 

faziam parte do plano 2008-2013 da OMS156 e de planos anteriores. Em 2011, a 

OMS publicou um documento preparatório de reunião com os estados membros das 

Nações Unidas com a finalidade de gerar, em reunião no ano de 2012, um 

documento-minuta, com recomendações sobre o quadro mundial de 

acompanhamento e sobre as metas de adoção voluntária dos países, a ser 

submetido ao conselho de representantes da OMS.159 Nesse documento a OMS 

ressalta que o monitoramento dos fatores de risco das doenças não transmissíveis 

deve ser o principal condutor da vigilância nacional na maioria dos países e que os 

dados necessários são obtidos por levantamentos estatísticos (surveys) ou censos 

de saúde nacionais.159 (p. 5) 

 O Ministério da Saúde lançou em 2011, o Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-

2022. Dentre as metas nacionais propostas nesse plano, apenas três referem-se ao 

câncer: “aumentar a cobertura de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos”, 

“aumentar a cobertura de exame preventivo de câncer de colo uterino em mulheres 
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de 25 a 64 anos” e “tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões 

precursoras de câncer”. Relativamente aos fatores de risco para o câncer, o Plano 

inclui duas metas: “reduzir as prevalências do consumo nocivo de álcool” e “reduzir a 

prevalência de tabagismo em adultos”.160 (p.12). 

 Nenhuma das metas apresentadas no plano de ações estratégicas160 tem 

foco no câncer de boca. Todas as três metas explícitas sobre câncer estão 

remetidas ao público feminino e ligam-se ao câncer de mama e do colo uterino. Não 

há preocupação explícita com o câncer de boca (seja masculino ou feminino); pode-

se considerar que ela esteja implícita nas metas de controle dos fatores de risco 

vinculados ao alcoolismo e tabagismo, uma vez que, segundo o INCA, “os dois 

principais fatores de risco relacionados ao câncer da boca são o hábito de fumar e o 

consumo excessivo de bebidas alcoólicas”.145 

 O Brasil apresentou em 2004, com base em deliberações das Conferências 

Nacionais de Saúde e das I e II Conferências Nacionais de Saúde Bucal, ocorridas 

em 1986 e 1993, “as diretrizes do Ministério da Saúde para a organização da 

atenção à saúde bucal no âmbito do SUS”129. Nesse documento o viés odontológico 

mostra-se bem delineado e mesmo detalhado. Quanto à prevenção e ao controle do 

câncer bucal, o documento recomenda “a organização e desenvolvimento de ações 

de:” 

 “a) realizar rotineiramente exames preventivos para 
detecção precoce do câncer bucal, garantindo-
se a continuidade da atenção, em todos os 
níveis de complexidade, mediante negociação 
e pactuação com representantes das três 
esferas de governo; 

 b) oferecer oportunidades de identificação de 
lesões bucais (busca ativa) seja em visitas 
domiciliares ou em momentos de campanhas 
específicas (por exemplo: vacinação de 
idosos); 

 c) acompanhar casos suspeitos e confirmados 
através da definição e, se necessário, criação 
de um serviço de referência, garantindo-se o 
tratamento e reabilitação; 

 d) estabelecer parcerias para a prevenção, 
diagnóstico, tratamento e recuperação do 
câncer bucal com Universidades e outras 
organizações.” 129 (p. 11-12) 
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 Por outro lado, em 2003 o governo brasileiro lançou o Programa Brasil 

Sorridente através do qual concretiza no país a Política Nacional de Saúde Bucal161, 

de orientação predominante e prioritariamente odontológica em que pese suas 

Diretrizes129 incluírem outras dimensões tais como o conceito de Centro de 

Especialidades Odontológicas (o qual oferece à população, dentre outros, serviços 

de diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca) e a 

prevenção e controle do câncer bucal (item 6.1 do documento). 

 A referência das diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal ao câncer de 

boca nas quatro ações acima assinaladas129 (p. 11-12, item 6.1, letras a a d) coloca 

sob a responsabilidade da Equipe de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família o 

rastreio de alterações e lesões bucais, para os quais, em geral, essas equipes não 

estão adequadamente capacitadas. Os Centros de Especialidades Odontológicas da 

Estratégia Saúde da Família por sua vez não estão operantes para o câncer bucal, 

muito menos para a detecção precoce. A observação da legislação que vem sendo 

emitida162,163, deixa claro o foco de atendimento da Estratégia Saúde da Família na 

Política Nacional de Saúde Bucal: odontologia. A detecção do câncer oral tem se 

dado nos casos evidentes. Vale lembrar que no processo de detecção precoce os 

sinais da doença são de difícil percepção clínica, por serem os mesmos de tênue 

intensidade, exigindo do clínico atenção mais que redobrada, aliada à perspicácia e 

experiência desenvolvida por muitos anos de envolvimento com o tema. Mesmo 

nessas condições favoráveis, muitas vezes é humanamente impossível ao clínico 

percebê-los. Nesse contexto, a citopatologia parece ser uma tecnologia que 

possibilita a perscrutação complementar com eficiência dos sinais das doenças. 

 Em 2002, o INCA editou uma publicação gerando “um conjunto de materiais 

educativos elaborados para atender” a estratégia de “capacitação de recursos 

humanos para o diagnóstico precoce do câncer” constitutiva de uma política de 

“efetivo controle” do câncer da boca144 (p.5) Esse documento (“Falando sobre o 

câncer da boca”) reconhece como “evidente a necessidade de um programa de 

prevenção do câncer bucal no Brasil” (p. 47), porém desvia a possibilidade de 

prevenção para a responsabilidade da população através da promoção de “ações 

que estimulem mudanças de comportamento na população para a redução da 
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exposição a fatores de risco desse tipo de câncer”, vaticinando que “medidas que 

resultem na redução da exposição a fatores de risco” possibilitarão “diminuir a 

incidência de câncer da boca no Brasil” (p.47). Por outro lado, esse mesmo 

documento declara que “no que se refere a um programa de detecção precoce, não 

existe evidência direta mostrando que o rastreamento resulte em diminuição da 

mortalidade por câncer oral”, comportamento totalmente diferente do câncer de colo 

de útero cujo rastreamento é bem sucedido. O documento justifica a ação indireta 

afirmando que “ainda existem alguns elementos que dificultam a eficácia e a 

efetividade do programa de rastreamento em massa para a redução da mortalidade 

e morbidade do câncer da boca”.144 (p. 5, 47) 

 Não há registro de atualização do documento “Falando sobre o Câncer de 

Boca” até a presente data. 

 A mudança de estratégia de rastreamento para a estratégia de controle de 

fatores de risco, embora de certa forma discordante da recomendação da política 

nacional de saúde bucal, tem sustentação na visão da OMS em seus planos de 

ações para a prevenção e o controle do câncer, nos quais recorrentemente tem 

focalizado a forma indireta pelo controle dos fatores de risco. 

 As campanhas dirigidas ao controle da morbidade e mortalidade pelo câncer 

da boca parecem não estar surtindo o efeito desejado uma vez que a evolução do 

câncer de boca no Brasil tem sido ascendente. Consulta ao Sistema de Informações 

de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, para a classe de neoplasias malignas 

do lábio, cavidade oral e faringe (grupo CID-10) mostra o crescimento da taxa de 

mortalidade por cem mil habitantes no período de 2004 (época da instalação do 

Programa Brasil Sorridente) até o último ano de dados consolidados naquele 

sistema no momento de elaboração deste texto: 2012. (TAB.47;GRAF.16) 

 Admitindo-se que o processo de crescimento mantenha-se estável (o que 

parece ser provável, dado que ações efetivas para conter o processo de expansão 

do câncer oral não foram implementadas no período de dez anos após o lançamento 

da Política Nacional de Saúde Bucal), o modelo de regressão (GRAF.5) permite 

estimar para o ano de 2015 a taxa de 3,91 mortes por 100.000 habitantes. 
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Tabela 47 . Brasil - Taxa de mortalidade por neoplasias do lábio, cavidade oral e 
faringe no período de 2004 a 2012 

Ano Óbitos (*) População (**) Taxa por 100.000 
habitantes 

2004 5.463 181.581.024 3,01 

2005 5.818 184.184.264 3,16 

2006 5.877 186.770.562 3,15 

2007 6.064 183.989.711 3,30 

2008 6.289 189.612.814 3,32 

2009 6.510 191.480.630 3,40 

2010 6.733 190.747.855 3,53 

2011 6.973 192.379.287 3,62 

2012 7.070 193.946.886 3,65 

Fonte: (*) MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM; 
(**) IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e 
Indicadores Sociais; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias. 

 

 Por outro lado, o Brasil não detém informações públicas suficientes para 

estimar com segurança um percentual de redução de mortalidade por câncer oral, 

seja por não existir política pública de saúde oral para detecção precoce de câncer 

oral, seja por não ter sido implementada qualquer política pública para redução dos 

casos dessa modalidade de câncer que, segundo o INCA, é a sétima modalidade 

mais importante na estimativa de novos casos no ano de 2014 para a população 

geral e o quinto mais importante no segmento masculino da população.164  

 Dada a ineficiência explícita (GRAF.5) das ações de políticas públicas na 

mitigação da morbidade e mortalidade pelo câncer de boca e a condição onerosa da 

implementação de um rastreio eficiente para detecção, precoce ou não, ou 

prevenção do câncer de boca, é admissível buscar alternativas que minimizem a 

morbidade e a mortalidade populacional. Aqui advoga-se pela utilização e 

implantação de uma rotina insistente e persistente, amplamente difundida e 
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praticada, sustentada na citopatologia como uma técnica que tem capacidade de 

contribuir para a redução paulatina das taxas de mortalidade. 

Gráfico 16 . Brasil - Evolução da taxa de mortalidade por câncer bucal no período de 
2004 a 2012 
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Fonte: (*) MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM; 

(**) IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e 
Indicadores Sociais; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias. 

 

 A avaliação citopatológica foi capaz de identificar alterações ou lesões 

subclínicas, dadas pela avaliação clínica como dentro dos padrões de normalidade 

(TAB.8), mostrando-se importante vetor para identificação de alterações ou lesões 

que escapem à capacidade clínica oroscópica. Pode-se considerar positivo para a 

citopatologia o fato de que nem sempre os profissionais responsáveis pelas 

avaliações clínicas orais apresentam a mesma capacidade de observação, a 

citopatologia oral pode ser uma coadjuvante importante do ponto de vista da saúde 

do paciente, uma vez que, no presente estudo, ela foi capaz de refinar mais da 

metade (53,8 %: TAB.8) dos diagnósticos clínicos de normalidade. 

 Uma vez que, processualmente, diagnósticos clínicos dentro dos limites de 

normalidade não são submetidos a processo de biópsia, é imprópria uma atuação 

histopatológica sobre os casos em que a citopatologia indicou alterações ou lesões 

não captadas pela avaliação clínica. Essa impropriedade pauta-se no fato de não 

haver uma identificação de local na cavidade oral de onde se extrair material para 
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biópsia; qualquer tentativa de recolha de material a priori leva a marca da 

aleatoriedade, o que tende ao insucesso na coincidência do local escolhido para 

biopsia e o sítio de onde viriam as células esfoliadas que indicariam alterações ou 

lesões na citopatologia. Nesse contexto, isto é, dos casos diagnosticados pela 

avaliação clínica como dentro dos limites de normalidade, a citopatologia mostra-se 

uma alternativa diagnóstica mais adequada para o processo de detecção precoce 

das lesões pré-malignas ou malignas na boca. 

 
5.7  CONSIDERAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS 

 É natural que, considerando tratar-se a lesão bucal maligna de uma ameaça à 

vida dos seres humanos, no mínimo uma ameaça à qualidade de vida, sejam 

adotados métodos e processos que possam rapidamente fixar o diagnóstico do 

problema, seja para interromper sua ação sobre o organismo, seja para evitar que 

venham a se desenvolver lesões (mesmo aquelas que não tenham malignidade) que 

prejudiquem o cotidiano da vida das pessoas. 

 Seria esperado que a avaliação clínica, realizada com critérios bastante 

rígidos, por profissionais médicos, dentistas ou estomatologistas experientes e 

refinadamente capacitados, tivesse a possibilidade de identificar e fixar uma 

hipótese diagnóstica com alta probabilidade de acerto. A concorrência de métodos 

investigativos que ampliem a capacidade do olhar do clínico, tal como o método 

videoroscópico, pode trazer para o instantâneo da observação uma acurácia 

adicional que o olho humano não dispõe.111,112 

 Restaria, ainda, mesmo com a ampliação da visão pela videocâmera, a 

perscrutação de alterações ou lesões subclínicas que os dois métodos, oroscópico e 

videoroscópico, não teriam capacidade de detectar. Esse segundo estágio do 

processo pode ser realizado por meio da citopatologia ou da histopatologia, em série 

ou em paralelo (FIG.4). 

 A utilização da citopatologia como estágio investigativo anterior à 

histopatologia é uma estratégia que, dadas as condições econômicas da maioria dos 

municípios brasileiros, poderia evitar a drenagem de recursos financeiros dos cofres 

públicos e do bolso dos cidadãos em casos cujo curso da malignidade pudesse ser 

interrompido em estágios precoces. 
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Figura 4 − Fluxo de avaliação diagnóstica. 

 

 

 Assim, do ponto de vista econômico-financeiro, a adoção de um protocolo 

citopatológico como rotina do serviço do Ambulatório de Diagnóstico Oral do HUAP 

deve levar em consideração os custos para o Sistema Único de Saúde. A tabela do 

Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA do SUS informa o ressarcimento de 

R$10,65 para os procedimentos de anatomopatologia e citopatologia identificados 

pelo código 02.03.01.003-5 – Exame Citopatológico de Líquidos. O custo das 

avaliações citopatológicas das 195 lâminas preparadas a partir dos raspados 

alcançou a cifra de R$ 2.076,75 para ressarcimento ao HUAP. 

 A avaliação do custo por internação em estabelecimentos hospitalares, 

ressarcidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para os casos de neoplasias 

malignas do lábio, cavidade oral e faringe, constante do Sistema de Informação de 

Internações Hospitalares (SIH), mostra um desembolso de R$ 3.986.641,36, no 

período de janeiro a setembro 2014, para um total de 2015 internações em todo o 

Brasil, o que implica em um custo médio de R$ 1.978,48 por internação (TAB.48). 

Observou-se o Estado de São Paulo como o de maior utilização dos recursos 

públicos, embora o custo unitário mais caro seja registrado no Estado de Goiás (R$ 

3.039,82). 

 Admitindo que, para cada internação, tenha havido uma única lâmina para 

análise citopatológica, o custo nacional brasileiro da citopatologia oral para o 

Governo, nos nove primeiros meses do ano de 2014, seria de R$ 21.429,75 

(TAB.49). 
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Tabela 48 . Neoplasias malignas do lábio, cavidade oral e faringe – Distribuição do 
número de internações, valor médio por internação e valor total das internações, 

segundo a unidade da federação – Período de janeiro a setembro de 2014 (*) 

Unidade da 
Federação 

Número de 
internações 

Valor médio 
por internação 

(R$) 

Valor total das 
internações 

(R$) 

SP 521 1.894,44 987.002,24 

MG 259 1.960,77 507.840,09 

PR 234 1.975,74 462.322,72 

CE 164 2.008,38 329.374,51 

BA 131 2.218,90 290.675,94 

RS 109 2.127,53 231.901,28 

RJ 89 2.097,58 186.684,54 

SC 83 2.228,13 184.935,16 

PE 71 2.491,98 176.930,87 

GO 48 3.039,82 145.911,48 

RN 48 1.805,33 86.655,79 

PB 47 1.420,78 66.776,44 

MT 42 1.482,68 62.272,61 

ES 40 1.409,97 56.398,93 

MA 26 2.141,94 55.690,48 

MS 22 2.377,95 52.314,99 

PI 20 1.860,33 37.206,52 

RO 14 1.144,72 16.026,14 

PA 13 1.033,26 13.432,38 

DF 10 1.128,15 11.281,49 

AM 9 1.115,95 10.043,57 

TO 6 1.215,64 7.293,85 

SE 5 815,11 4.075,57 

AL 3 1.182,61 3.547,84 

RR 1 45,93 45,93 

Total 2015 1.978,48 3.986.641,36 

 Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações de Internações 
Hospitalares – SIH; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 

 (*) –  Acesso em 15/11/2014 – Informações da base de dados nacional 
atualizadas até 24/10/2014 
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Tabela 49 . Neoplasias malignas do lábio, cavidade oral e faringe – Distribuição do 
custo estimado de diagnose citopatológica para o governo brasileiro na hipótese de 

preparo de uma lâmina, segundo a unidade da federação – Período de janeiro a 
setembro de 2014 (*) 

Unidade da Federação Número de lâminas Valor total (R$) 

SP 521 5.548,65 

MG 259 2.758,35 

PR 234 2.492,10 

CE 164 1.746,60 

BA 131 1.395,15 

RS 109 1.160,85 

RJ 89 947,85 

SC 83 883,95 

PE 71 756,15 

GO 48 511,20 

RN 48 511,20 

PB 47 500,55 

MT 42 447,30 

ES 40 426,00 

MA 26 276,90 

MS 22 234,30 

PI 20 213,00 

RO 14 149,10 

PA 13 138,45 

DF 10 106,50 

AM 9 95,85 

TO 6 63,90 

SE 5 53,25 

AL 3 31,95 

RR 1 10,65 

Total 2015 21.459,75 

 Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações de Internações 
Hospitalares – SIH; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 

 (*) –  Acesso em 15/11/2014 – Informações da base de dados nacional 
atualizadas até 24/10/2014 



122 
 

 

 O Instituto Nacional do Câncer estimou em 15.490 novos casos de câncer na 

cavidade oral (TAB. 39), envolvendo homens e mulheres, para o ano de 2014.164 

Para efeito de reflexão sobre a internação em hospitais públicos e privados, supondo 

que a distribuição seja uniforme durante os meses do ano, estima-se que até o mês 

de setembro ocorreram 11.468 novos casos de câncer na cavidade oral. Admitindo 

que o número de internações para esses casos novos, até setembro, seja o mesmo 

do registrado no setor público (TAB.50), 2.015 (17,6%) desses casos terão a 

internação tratada com recursos públicos do SUS e 9.453 (82,4%) com recursos 

privados. 

 Há indicações na literatura de 24% de redução da mortalidade por câncer oral 

quando programas de detecção precoce são implementados.165 Tomada essa 

referência de redução de mortalidade, considerados os dados do ano de 2014 até o 

mês de setembro (TAB.50), 24% de 2015 pacientes, poderiam deixar de ser 

internados com um processo de detecção precoce eficiente. Assim, o número de 

casos que o sistema público de saúde não necessitaria internar seria de 484 

pacientes, que alcançariam a cifra de gastos com internação de R$ 957.584,32, ao 

preço médio de R$1.978,48 por internação. Descontados os custos para o SUS com 

os exames citopatológicos (na hipótese de uma lâmina por paciente) no valor de R$ 

10,65 por procedimento, desses gastos seriam deduzidos R$ 5.154,60. A redução 

de gastos com o tratamento do câncer oral seria de R$ 952.429,72 (com base em 

dados oficiais do ano de 2014 até o mês de setembro). Esse valor corresponde a 

quase 24% (com mais rigor, 23,89053%) dos gastos do SUS com as internações 

das neoplasias orais (TAB.50). 

 A redução de gastos será mais ou menos significativa quanto maior for o 

percentual de redução das internações, isto é, quanto melhor for o sistema de 

detecção precoce (GRAF.17). A equação do modelo linear de redução é a seguinte: 

y = 39866,372 x 

onde x é o percentual de redução e y o valor (em milhões de reais) de redução dos 

gastos. 
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Tabela 50.  Estimativas para o ano de 2014 do número de casos novos de câncer, 
segundo sexo e localização primária 

Localização Primária da 
Neoplasia Maligna 

Homens Mulheres Total 

n % n % n % 

Próstata .................................. 68.800 22,8 % − − 68.800 11,9 % 

Mama Feminina ...................... − − 57.120 20,8 % 57.120 9,9 % 

Colo do Útero .......................... − − 15.590 5,7 % 15.590 2,7 % 

Traqueia, Brônquio e Pulmão 16.400 5,4 % 10.930 4,0 % 27.330 4,7 % 

Cólon e Reto ........................... 15.070 5 % 17.530 6,4 % 32.600 5,7 % 

Estômago ................................ 12.870 4,3 % 7.520 2,7 % 20.390 3,5 % 

Cavidade Oral ......................... 11.280 3,7 % 4.010 1,5 % 15.290 2,7 % 

Laringe .................................... 6.870 2,3 % 770 0,3 % 7.640 1,3 % 

Bexiga ..................................... 6.750 2,2 % 2.190 0,8 % 8.940 1,6 % 

Esôfago ................................... 8.010 2,6 % 2.770 1,0 % 10.780 1,9 % 

Ovário ..................................... − − 5.680 2,1 % 5.680 1,0 % 

Linfoma de Hodgkin ................ 1.300 0,4 % 880 0,3 % 2.180 0,4 % 

Linfoma não Hodgkin .............. 4.940 1,6 % 4.850 1,8 % 9.790 1,7 % 

Glândula Tireoide ................... 1.150 0,4 % 8.050 2,9 % 9.200 1,6 % 

Sistema Nervoso Central ........ 4.960 1,6 % 4.130 1,5 % 9.090 1,6 % 

Leucemias .............................. 5.050 1,7 % 4.320 1,6 % 9.370 1,6 % 

Corpo do Útero ....................... − − 5.900 2,2 % 5.900 1,0 % 

Pele Melanoma ....................... 2.960 1,0 % 2.930 1,1 % 5.890 1,0 % 

Outras Localizações ............... 37.520 12,4 % 35.350 12,9 % 72.870 12,6 % 

Subtotal .................................. 203.930 67,4 % 190.520 69,5 % 394.450 68,4 % 

Pele não Melanoma ................ 98.420 32,6 % 83.710 30,5 % 182.130 31,6 % 

Todas as Neoplasias .............. 302.350 100 % 274.230 100 % 576.580 100 % 

Fonte: INCA164 (2014); Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias 
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Gráfico 17 . Redução de gastos segundo o percentual de eficiência 
do processo de detecção precoce do câncer oral 

 
     Fonte: INCA164 (2014); Ministério da Saúde – Sistema de Informações de 

Internações Hospitalares – SIH; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane 
Pedra Dias 

 

 
5.8 ANÁLISE DOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS DE CANDIDÍASE POR 

INTERMÉDIO DE MÉTODOS CITOPATOLÓGICOS  

 Considerando que “o diagnóstico de candidíase oral e/ou esofágica é clinico”166 

(p.190), a avaliação clínica dos pacientes constituintes dos Grupos G1A 

(imunocompetentes) e G2A (imunocomprometidos) mostrou-se equivocada quando 

esses pacientes foram avaliados citopatologicamente pelo método de Papanicolaou. 

Este método evidenciou que nos dois grupos constituídos cada um de 100 

pacientes, apenas 31 pacientes no grupo G1A e 45 pacientes no grupo G2A tiveram 

a confirmação do diagnóstico (TAB. 15). A abordagem citopatológica pelo método 

PAS conjugado ao método Papanicolaou não altera o quadro desses dois grupos. 

No grupo G1A foram diagnosticados 56 casos e no grupo G2A um total de 67 casos 

(TAB.27). 

 Dessa forma, tomando-se a clínica de candidíase como referência (grupos 

G1A e G2A) e considerando que o PAS conjugado com o Papanicolaou é mais 

acurado do que o Papanicolaou na detecção da candidíase, a avaliação clínica teria 

indicado tratamento desnecessário para 77 pacientes (44 no grupo G1A e 33 no 
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G2A). Poder-se-ia argumentar que nem o método de Papanicolaou nem a 

conjugação dele com o PAS são considerados padrões-ouro na detecção da 

candidíase. Também o método clínico não é e nem é mais acurado do que o teste 

de Papanicolaou. 

 Por outro lado, a avaliação citopatológica dos grupos G1B (imunocompetenes 

sem clínica de candidíase) e G2B (imunocomprometidos sem clínica de candidíase) 

indicou equívocos na avaliação clínica da ordem de 5 e 11 pacientes, 

respectivamente, pelo método de Papanicolaou (TAB.25)  e de 24 e 41 pacientes, 

pelos métodos Papanicolaou e PAS (TAB.27), respectivamente.  

 Analogamente aos outros dois grupos, para os grupos G1B 

(imunocompetentes) e G2B (imunocomprometidos), ambos sem clínica de 

candidíase, a avaliação clínica teria deixado de indicar tratamento de candidíase 

para 65 pacientes (24 no grupo G1B e 41 no G2B). 

 A conjugação do PAS com o Papanicolaou mostrou-se superior em eficiência 

em virtude de ter produzido resultados mais relevantes e estatisticamente 

significativos quanto à presença de candidíase do que o método de Papanicolaou 

isolado, mostrando que a citopatologia confirmou a presença de candidíase em 

62,5% de casos suspeitos de candidíase e acrescentou 32,5% de diagnósticos ao 

exame clínico (TAB.30). No total das observações clínicas dos quatro grupos, a 

citopatologia por intermédio da conjugação dos métodos PAS e Papanicolaou 

corrigiu quase metade (47%) das informações trazidas pela clínica. (TAB.30). 

 Focalizados os pacientes com imunocomprometimento (grupos G2A e G2B), 

os métodos Papanicolaou e PAS conjugados informaram que 33 pacientes não 

necessitavam de tratamento para candidíase (grupo G2A) e que a 41 pacientes não 

teria sido dado o tratamento de que eles necessitavam. Nos casos dos pacientes 

imunocompetentes (grupos G1A e G1B), o ganho de informação remete-se a 44 

pacientes tratados sem necessidade e a 24 que não recebriam o tratamento devido.  

 Os resultados implicam em que a clínica da candidíase nos pacientes HIV, 

sejam eles imunocompetentes ou imunocomprometidos, é falha. 
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 A avaliação da qualidade do teste de Papanicolaou em relação ao método 

Papanicolaou e PAS mostrou que, para todos os parâmetros de qualidade (TAB.33), 

o comportamento é o mesmo para todos os quatro grupos (TAB.35). 

 Avaliação de sensibilidade do método clínico para detecção de candidíase 

com referência ao método de Papanicolaou ou aos métodos conjugados 

Papanicolaou e PAS não procede em virtude da alocação em relação à presença e 

ausência de AIDS não ter sido aleatória. É possível, no entantro, comparar as 

proporções de candidíase em grupos complementares de imunocompetentes ou de 

imunocomprometidos.  

 A supremacia da aplicação conjugada no PAS com o Papanicolaou conta com 

outro componente para sua escolha como método citopatológico a ser empregado 

na identificação de candidíase, mesmo em pacientes sem presença do vírus da 

AIDS: tempo de processamento. O citopatologista despende menos tempo de 

avaliação com este método do que com o método de Papanicolaou sem 

complementação do PAS. 

 Uma das limitações do estudo é o fato de não haver registro do tipo de 

candidíase que a citopatologia identificou. 

5.9 CONSIDERAÇÕES SOBRE SEXO 

 A candidíase é tida como mais freqüente no sexo feminino. Nos grupos HIV 

considerados, não houve evidência de diferença estatisticamente significativa quanto 

à proporção de candidíase em homens e mulheres (TAB.36), seja na avaliação pelo 

método convencional de Papanicolaou, seja na avaliação pelos métodos 

Papanicolaou com complementação do PAS. 

 Quando submetidas ao método citopatológico convencional de Papanicolaou, 

concordando com a posição da avaliação clínica, tanto as mulheres 

imunocompetentes quanto as imunocomprometidas não registraram proporção de 

candidíase diferenciada entre as clinicamente avaliadas com candidíase e as 

clinicamente avaliadas sem candidíase: a proporção de mulheres com candidíase no 

grupo G1A foi estatisticamente equivalente ao grupo G2A. Diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) ocorreu em relação à proporção de mulheres 

com candidíase imunocomprometidas e imunocompetentes, isto é, mulheres do 
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grupo G1A e G1B e mulheres dos grupos G2A e G2B. Esses resultados são, de 

certa forma, redundantes, uma vez que seria o esperado pela avaliação clínica. 

(AP.8) 

 As mesmas observações da presença de candidíase no segmento feminino 

são válidas para o segmento masculino, exceto que os imunocompetentes com 

candidíase (grupo G1A) e os imunocomprometidos sem clínica de candidíase (grupo 

G2B) não apresentam diferença estatisticamente significativa quanto à proporção de 

presença de candidíase. (AP.8) 

 Ocorre, no entanto, que os métodos Papanicolaou e PAS realizados 

conjuntamente, modificam o quadro em relação ao gênero feminino do ponto de 

vista da significância estatística dos resultados. Embora quantitativamente no 

contexto das amostras trabalhadas a estrutura das diferenças se matenha, 

estatisticamente não surgem evidências suficientemente fortes de que essas 

diferenças sejam significativas, especialmente quando comparadas coletivamente. 

Esse aspecto é um dos temas controversos na aplicação de métodos estatísticos 

desenvolvidos para contextos onde mais de dois grupos são avaliados 

simultaneamente: para evitar a inflação do erro tipo 1 (probabilidade de falsos 

positivos) no conjunto de decisões tomadas sobre comparações de todas as duplas 

de grupos envolvidos, ao aplicar-se a correção da significância para que a 

significância do coletivo de decisões não supere o nível descritivo 0,05, costuma 

ocorrer que comparações entre dois grupos cujo valor-p não supere 0,05, mas seja 

superior ao nível de significância corrigida, leve a rejeição de diferença que se a 

comparação fosse restrita aos dois grupos seria  aceita como uma real diferença 

estatisticamente significativa. É possível advogar-se, nesse caso, por uma 

significância clínica embora não estatística. Segundo essa argumentação, os 

comportamentos de homens e mulheres quanto à presença de candidíase se 

manteriam como na avaliação apenas com o método de Papanicolaou. (AP.8) 

 Para o sexo masculino, a concorrência dos métodos Papanicolaou e PAS 

alterou o estabelecido para as mulheres apenas no fato de que imunocompetentes 

sem clínica de candidíase e imunocomprometidos com clínica de candidíase 

diferiram com significância estatística, com menor presença de candidíase nos 

primeiros. (AP.8)  
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5.10 CONSIDERAÇÕES SOBRE FAIXAS ETÁRIAS 

 Não se verificou nos grupos estudados, em desacordo como esperado na 

literatura, uma proporção menor de candidíase em adultos jovens e adultos. Todas 

as faixas etárias dentro dos quatro grupos apresentaram-se com equivalência 

estatística (p>0,05), com observaçao pelo método de Papanicolaou ou pelos 

métodos de Papanicolaou e PAS. (TAB.37) 

 Nos idosos de todos os grupos não foram verificadas proporções diferentes 

nos quatro grupos. 

5.11 A EXPRESSÃO DAS HIFAS, DAS PSEUDO-HIFAS E DOS 
BLASTOCONÍDEOS 

 

 O grupo dos pacientes imunocomprometidos com clínica de candidíase 

revelou-se, como seria esperado, de expressiva presença de hifas em relação aos 

demais grupos. O mesmo comportamento se verifica para as pseudo-hifas, a 

exceção da diferença entre imunocompetentes e imunocomprometidos com clínica 

de candidíase. Não houve diferença entre os grupos relativamente aos 

blastoconídeos. 

5.12 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

 O Plano de Ação da OMS para as doenças crônicas não transmissíveis157 

para o período 2013-2020 não se pronunciou sobre o câncer de boca, nem as ações 

estratégicas brasileiras para esse conjunto de patologias o fizeram155. Entretanto, a 

OMS159, ao final do ano de 2011, emitiu um documento para discussão sobre 

doenças crônicas não transmissíveis e nele se pronunciou pela possibilidade de 

controlar o câncer de boca pelo controle do fumo, seu fator de risco mais prevalente. 

Esse enquadramento da questão indica que o problema de saúde pública é o fumo e 

não o câncer oral. Os casos de câncer oral que não tiverem sua origem ou sua 

facilitação pelo fumo não farão parte da vigilância por não serem problemas de 

saúde pública, muito embora devam ser comunicados à OMS. 

 O câncer, em especial o câncer oral, pode ser considerado a partir de duas 

vertentes: uma, genética (fatores etiológicos endógenos); outra, fatores etiológicos 

exógenos. Uns e outros podem não ser necessários (podem não estar presentes 
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nos casos), mas certamente são, com alta probabilidade, suficientes (podem ser 

determinantes para os casos). 

 As duas vertentes costumam determinar o foco das pesquisas e, 

principalmente, o foco das ações de controle e de prevenção da doença. Combater 

as causas exógenas nem sempre apontam para o sucesso no controle, em particular 

se a causa não for de natureza universal, isto é, se o fator etiológico não estiver 

presente em todos os casos. Focar o combate nas causas endógenas pode levar a 

caminhos insondáveis da atualidade científica ou de alta complexidade de execução, 

embora a exploração do veio genético deva ser uma das vias de maior probabilidade 

de sucesso no combate ao câncer. Com certeza, uma e outra vertente, 

isoladamente, demorarão a atingir a meta de controle ou, utopicamente, de 

erradicação. Ambas, sinergicamente, no entanto, tendem a melhorar as perspectivas 

de sucesso. 

 Assim, políticas públicas deveriam focalizar os esforços nas duas direções. A 

OMS, no entanto, para as doenças crônicas não transmissíveis (e o câncer de boca 

o é) orienta o foco do combate no controle de causa exógena, a saber, no fumo ou 

tabaco159 (p. 4 do Anexo 1), justificando-se na taxa estimada de 50% de presença do 

fumo nos casos de câncer de boca. Há países que, diferentemente do Brasil, 

ultrapassam tais esforços e incluem em suas ações estratégicas as ações para a 

detecção precoce do câncer oral.167 (p. 77). 

 Dentro dessa insólita perspectiva pública, os pesquisadores buscam alguma 

solução, nem tanto para dotar a saúde pública de um programa eficiente de 

detecção, mas para possibilitar a minimização do sofrimento humano relacionado à 

instalação das patologias malignas na boca. 

 A citopatologia é uma técnica de investigação de alterações e de lesões orais 

que se apresenta, na ausência de outra mais eficiente, semiologicamente capaz de 

revelar sinais para fornecer diagnósticos acurados. Sua utilização nos hospitais 

públicos, universitários ou não, e nos Centros de Especialização Odontológica do 

Programa Brasil Sorridente da Estratégia Saúde da Família mostra-se de uma 

capacidade inestimável para melhorar a qualidade de vida e a saúde bucal da 

população brasileira. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Objetivo específico 1: Apresentar o perfil clínico, citopatológico e histopatológico dos 
participantes do estudo. 

 

PARTICIPANTES COM RISCO PARA CARCINOMA DE BOCA 

1 – Os registros da avaliação clínica dos pacientes de risco para carcinoma de 

boca no exame de primeira vez revelam uma amostra adulta com idades 

primordialmente de 40 a 59 anos com média de idade de 56 anos, de cor 

branca (69%) e marcadamente feminina (61%) na proporção de uma vez e 

meia mais mulheres do que homens. 

2 – Clinicamente os pacientes apresentam pouca ocorrência de carcinoma oral 

(2%). No entanto, há neles grande concentração de casos de queilite actínica 

(15%) e de casos de leucoplasia e leucoeritroplasia (18%), da mesma forma 

que os casos dentro do limite de normalidade são expressivos (40%). 

3 – Citopatologicamente os pacientes de risco para carcinoma de boca se 

apresentam dentro dos limites de normalidade (42%), com candidíase (32%) ou 

com displasia epitelial (8%). 

4 – Histopatologicamente os casos de carcinoma e de displasia são os mais 

frequentes nas biópsias encaminhadas para análise em um universo de 63 

pacientes (54%) que se permitiram ser biopsiados.  

PARTICIPANTES EM INVESTIGAÇÃO PARA CANDIDÍASE 

5 – No desenho amostral proposto, os imunocomprometidos (HIV+) e os 

imunocompetentes não apresentam diferença de gênero, exceto os 

imunocomprometidos com clínica de candidíase cuja razão de sexo é de dois 

homens para três mulheres. As mulheres de todos os grupos têm idade 

semelhante, assim como os homens, exceção feita ao grupo masculino dos 

imunocomprometidos com clínica de candidíase que são marcadamente mais 

jovens (idade média de 42 anos). 
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6 – Cerca de metade dos pacientes imunocompetentes com clínica de candidíase 

(44%) e cerca de um terço (33%) dos pacientes imunocomprometidos com 

clínica de candidíase não se confirmaram citopatologicamente e por isso  não 

necessitariam de tratamento. 

7 – Cerca de um terço (32,5%) dos pacientes em investigação de candidíase 

(imunocompetentes ou imunocomprometidos) sem clínica de candidíase oral 

apresenta diagnóstico citopatológico de candidíase, indicando possibilidade de 

lesão clínica não identificada ou de lesão subclínica. 

8 – A forte correlação entre a quantidade de hifas e as quantidades de pseudo-

hifas e  de blastoconídeos dá sustentação a um modelo matemático para 

estimar o número de pseudo-hifas e de blastoconídeos a partir do número 

observado de hifas. 

 

 Objetivo específico 2: Analisar os dados obtidos e submetê-los a um estudo 
quantitativo (inclusive estatistico) interpretativo que possa indicar o impacto da 
utilização da citopatologia na rotina investigativa de pacientes com risco de 
desenvolvimento para carcinoma de boca e no diagnóstico da candidíase oral. 

 

9 – A citopatologia é capaz de acrescentar informação relevante sobre carcinomas 

e displasias nos pacientes de risco para carcinoma de boca em cerca de 10% 

dos casos apresentados. 

10 – A citopatologia contribui na avaliação dos pacientes em investigação para 

candidíase, corrigindo a informação clínica de presença de candidíase em 

cerca de 50% dos casos. 

 

 Objetivo específico 3: Identificar características potenciais da citopatologia que 

ampliem a capacidade do método clínico no diagnóstico do carcinoma oral. 

 

11 – A citopatologia mostra-se capaz de acrescentar informação sobre displasias e 

sobre lesões sem potencial de malignidade associadas aos achados clínicos de 
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lesões potencialmente malignas dos pacientes de risco para carcinoma de 

boca. 

12 – A citopatologia permite a identificação de lesões subclínicas em pacientes em 

investigação para candidíase diagnosticados com ausência de candidíase. 

 

 Objetivo específico 4: Identificar características que capacitem a citopatologia ao 

nível de método rotineiro capaz de contribuir significativamente para o diagnóstico e 

acompanhamento de pacientes de risco para o carcinoma oral. 

 

13 – A citopatologia é um método de baixo custo, de resposta rápida, de pouca 

complexidade processual, que causa incômodo reduzido ao paciente e capaz 

de identificar displasias epiteliais e, por isso, com capacidade de atuar 

preventivamente em pacientes de risco para o carcinoma de boca. 

 

 Objetivo específico 5: Avaliar a possibilidade de utilização da citopatologia oral 

como método de rastreio para a prevenção do carcinoma de boca. 

 

14 – A citopatologia é capaz de atuar em pacientes de risco para carcinoma de boca 

reduzindo a médio e longo prazos a morbidade e mortalidade por câncer oral 

desde que integre um método que funcione como rastreio em moldes não 

tradicionais. 

 

 Objetivo específico 6: Evidenciar a maior eficiência da citopatologia em relação à 

avaliação clínica no diagnóstico de candidíase oral. 

 

15 – Na avaliação da candidíase nos pacientes de risco para carcinoma oral, a 

citopatologia é mais eficaz do que a clínica na proporção de 16 para 1. 
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16 – A citopatologia é capaz de indicar ser desnecessário o tratamento de 

candidíase baseado na avaliação clínica em cerca de 40% dos pacientes 

imunocompetentes e imunocomprometidos com clínica de candidíase e indicar 

necessidade de tratamento em cerca de 30% dos pacientes imunicompetentes 

e imunocomprometidos clinicamente diagnosticados sem presença de 

candidíase. 

 

 Objetivo específico 7: Indicar a citopatologia como método preferencial no 

diagnóstico de candidíase oral. 

 

17 – Nos pacientes de risco para carcinoma de boca, a citopatologia superou em 

1450% a informação clínica sobre a presença de candidíase. 

18 – A estimativa de correção dos diagnósticos clínicos de candidíase nos pacientes 

em investigação para candidíase (imunocomprometidos e imunocompetentes) 

é de cerca de 35%. 

 

 Objetivo Geral: Demonstrar, por intermédio de avaliações de natureza quantitativas, 
inclusive estatísticas, que a Citopatologia é um método importante na rotina 
investigativa de pacientes de risco para o carcinoma oral, e mais eficiente que o 
método clínico para o diagnóstico da candidíase oral. 

 

19 – A citopatologia como rotina investigativa aplicada à rotina ambulatorial mostra 

resultados que a tornam um método eficiente para complementação 

diagnóstica da avaliação clínica tanto em pacientes de risco para carcinoma 

oral, quanto na investigação da candidíase oral. 
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ANEXO 2 

PARECER CONSUBSTANCIADO no 212.269 

 



150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A P Ê N D I C E S 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento de comparações estatísticas



151 
 

APÊNDICE 1 

ANÁLISE DAS DIFERENÇAS ENTRE PROPORÇÕES DOS DIAGNÓSTICOS 
CLÍNICOS DOS PACIENTES DE RISCO PARA CARCINOMA ORAL 

 

Tabela 51 . Distribuição dos pacientes, segundo os grupos de risco 

Diagnóstico clínico Número de 
pacientes 

Percentual 
(*) 

Pacientes de risco com lesões pré-malignas ou 
malignas (G1) 89 45,6 % 

Pacientes de risco com outras lesões (**) (G2) 28 14,4 % 

Pacientes de risco (sem lesão clínica) (G3) 78 40,0 % 

Total 195 100,0 % 

   Fonte: Hospital Universitário Antonio Pedro/UFF 

   (*) Base percentual: 195 pacientes   

   (**) Granuloma Piogênico, Ceratose Traumática, Candidíase, Hiperplasia Papilar 
Inflamatória, Queilite Glandular. 

 

 O teste do qui-quadrado indica evidência de diferença estatisticamente 

significativa entre as proporções de diagnósticos clínicos dos pacientes de risco (χ2 

= 32,523; g.l. = 2; p < 0,0001). 

 As proporções, comparadas entre si duas a duas ao nível de significância 

α=0,05, ajustado para α* = 0,016 pelo critério de Bonferroni para análise da 

significância estatística nas comparações múltiplas do processo, apresentam-se sem 

diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre os pacientes de risco com 

lesões pré-malignas ou malignas e os paciente de risco sem lesão clínica (χ2 = 

0,7255; g.l. = 1; valor-p = 0,395) e essas duas diferenciam-se com significância 

estatística (p<0,05) da proporção dos pacientes de risco com outras lesões (χ2 = 

31,803; g.l. = 1; p < 0,0001 e χ2 = 23,585; g.l. = 1; p < 0,0001, respectivamente). 
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APÊNDICE 2 

ANÁLISE DAS DIFERENÇAS ENTRE PROPORÇÕES DOS DIAGNÓSTICOS 
CLÍNICOS NO GRUPO DE PACIENTES DE RISCO COM LESÕES MALÍGNAS OU 

PRÉ-MALÍGNAS (G1) 

 

Tabela 52 . Distribuição dos diagnósticos clínicos no grupo de pacientes de risco 
com lesões malignas ou pré-malignas (G1) 

Diagnóstico clinico de lesões pré-malignas ou 
malignas 

Número de 
pacientes Percentual 

Queilite Actínica 30 33,7 % 

Leucoplasia 26 29,2 % 

Líquen Plano Oral 16 18,0 % 

Leucoeritroplasia 9 10,1 % 

Carcinoma de Células Escamosas Oral 4 4,5 % 

Lupus Eritematoso Sistêmico 3 3,4 % 

Leucoplasia Verrucosa Proliferativa 1 1,1 % 

Total 89 100 % 

     Fonte: Hospital Universitário Antonio Pedro/UFF 
 
 
 O teste do qui-quadrado indica evidência de diferença estatisticamente 

significativa entre as proporções de diagnósticos clínicos de lesões pré-malignas ou 

malignas dos pacientes de risco (χ2 = 63,506; g.l. = 6; p < 0,0001). 

 As proporções, comparadas entre si duas a duas ao nível de significância 

α=0,05, ajustado para α* = 0,002 pelo critério de Bonferroni para a análise da 

significância estatística nas comparações múltiplas do processo, registram 

diferenças significativas conforme quadro a seguir: 
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Tabela 53 . Investigação das diferenças estatisticamente significativas entre as 
proporções de diagnósticos clínicos das lesões malignas ou pré-malígnas 

Lesão 
pré-

maligna 
ou 

maligna Le
u

co
p

la
si

a 

Lí
q

u
en

 P
la

n
o

 
O

ra
l 

Le
u

co
 

er
it

ro
p

la
si

a 

C
ar

ci
n

o
m

a 
d

e 
C

él
u

la
s 

Es
ca

m
o

sa
s 

O
ra

l 

Lu
p

u
s 

Er
it

em
at

o
so

 
Si

st
êm

ic
o

 

Le
u

co
p

la
si

a 
V

er
ru

co
sa

 
P

ro
lif

er
at

iv
a 

Q
u

ei
lit

e 
A

ct
ín

ic
a χ2 = 0,288 

g.l. = 1 
valor-p = 0,593 

NÃO 

χ2 = 4,261 
g.l. = 1 

valor-p = 0,039 
NÃO 

χ2 = 11,308 
g.l. = 1 

valor-p = 0,0008 
SIM 

χ2 = 19,882 
g.l. = 1 

p < 0,0001 
SIM 

χ2 = 22,091 
g.l. = 1 

p < 0,0001 
SIM 

χ2 = 27,129 
g.l. = 1 

p < 0,0001 
SIM 

Le
u

co
p

la
si

a 

 

χ2 = 2,381 
g.l. = 1 

valor-p = 0,123 
NÃO 

χ2 = 8,257 
g.l. = 1 

valor-p = 0,004 
NÃO 

χ2 = 16,133 
g.l. = 1 

p < 0,0001 
SIM 

χ2 = 18,241 
g.l. = 1 

p < 0,0001 
SIM 

χ2 = 23,148 
g.l. = 1 

p < 0,0001 
SIM 

Lí
q

u
en

 
P

la
n

o
 O

ra
l 

  

χ2 = 1,960 
g.l. = 1 

valor-p = 0,162 
NÃO 

χ2 = 7,200 
g.l. = 1 

valor-p = 0,007 
NÃO 

χ2 = 8,895 
g.l. = 1 

valor-p = 0,003 
NÃO 

χ2 = 13,235 
g.l. = 1 

valor-p = 0,0003 
SIM 

Le
u

co
er

it
ro

p
la

si
a 

   

χ2 = 1,923 
g.l. = 1 

valor-p = 0,166 
NÃO 

χ2 = 3,000 
g.l. = 1 

valor-p = 0,083 
NÃO 

χ2 = 6,400 
g.l. = 1 

valor-p = 0,011 
NÃO 

C
ar

ci
n

o
m

a 
d

e 
C

él
u

la
s 

Es
ca

m
o

sa
s 

O
ra

l 

    

χ2 = 0,143 
g.l. = 1 

valor-p = 0,705 
NÃO 

χ2 = 1,800 
g.l. = 1 

valor-p = 0,178 
NÃO 

Lu
p

u
s 

Er
it

em
at

o
so

 
Si

st
êm

ic
o

 

     

χ2 = 1,000 
g.l. = 1 

valor-p = 0,317 
NÃO 

Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  

Obs.: SIM –  Indica existência de diferença estatisticamente significativa (p<0,002*) entre a 
proporção de diagnósticos clínicos do tipo apresentado na respectiva linha e a 
proporção de diagnósticos clínicos do tipo apresentado na respectiva coluna; 

 NÃO – Indica inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,002*) entre a 
proporção de diagnósticos clínicos do tipo apresentado na respectiva linha e a 
proporção de diagnósticos clínicos do tipo apresentado na respectiva coluna; 

 (*)  – valor do nível de significância α = 0,05 corrigido pelo critério de Bonferroni em virtude 
das 21 comparações entre as proporções das lesões consideradas duas a duas (α* = 
0,05 ÷ 21 = 0,002381 � α* = 0,002) para orientar a tomada de decisão sobre a 
significância da diferença. 
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 As frequências observadas dos diagnósticos levam à aglutinação dos mesmos 

segundo a semelhança proporcional (FIG.5). 

 

Figura 5 − Semelhança proporcional dos diagnósticos clínicos dos casos de lesões 
pré-malignas e de lesões malignas 

 

 
 

  Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  

 

Nota: Os conjuntos mais à esquerda são os de maiores frequências seguindo-se ordenadamente até 
os menos frequentes na direção da direita da Figura. As elipses representam os conjuntos de 
frequências estatisticamente semelhantes (p>0,05). Conjuntos sem interseção representam 
diagnósticos clínicos com frequências apresentando diferença estatisticamente significativa 
(p<0,05). 
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APÊNDICE 3 

 
ANÁLISE DAS DIFERENÇAS ENTRE PROPORÇÕES DAS QUANTIDADES DE 

RASPADOS NAS LOCALIZAÇÕES ANATÔMICAS 

 

Tabela 54 . Distribuição do número de participantes, 
segundo a localização anatômica 

Localização Número de 
casos 

Proporção 

Língua 60 30,8 % 

Lábio 35 17,9 % 

Palato 33 16,9 % 

Mucosa Jugal 30 15,4 % 

Rebordo Alveolar 27 13,8 % 

Assoalho 5 2,6 % 

Gengiva 5 2,6 % 

Total 195 100 % 

            Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo 
            da Silva; Eliane Pedra Dias  
 

 

 O teste do qui-quadrado, ao nível de significância α = 0,05, indica evidência 

de distribuição heterogênea das proporções das localizações (χ2 = 296,202; g.l. = 6; 

p < 0,0001). 

 O teste do qui-quadrado, permite identificar os locais com maior 

expressividade percentual no atendimento do ambulatório, a partir da análise das 

proporções, comparadas entre si duas a duas ao nível de significância α=0,05, 

ajustado para α* = 0,002 pelo critério de Bonferroni para a análise da significância 

estatística nas comparações múltiplas do processo. O quadro abaixo sintetiza os 

achados: 
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Tabela 55 . Investigação das diferenças estatisticamente significativas entre as 
proporções dos locais anatômicos dos raspados 

Local 
Anatômico Lábio Palato Mucosa 

Jugal 
Rebordo 
Alveolar Assoalho Gengiva 

Língua 

χ2 = 6,579 
g.l. = 1 

valor-p = 
0,010 
NÃO 

χ2 = 
7,839 
g.l. = 1 

valor-p = 
0,005 
NÃO 

χ2 = 
10,000 
g.l. = 1 

valor-p = 
0,0016 

SIM 

χ2 = 
12,517 
g.l. = 1 

valor-p = 
0,0004 

SIM 

χ2 = 
46,538 
g.l. = 1 

p < 
0,0001 

SIM 

χ2 = 
46,538 
g.l. = 1 

p < 
0,0001 

SIM 

Lábio  

χ2 = 
0,059 
g.l. = 1 

valor-p = 
0,808 
NÃO 

χ2 = 
0,385 
g.l. = 1 

valor-p = 
0,535 
NÃO 

χ2 = 
1,032 
g.l. = 1 

valor-p = 
0,309 
NÃO 

χ2 = 
22,500 
g.l. = 1 

p < 
0,0001 

SIM 

χ2 = 
22,500 
g.l. = 1 

p < 
0,0001 

SIM 

Palato   

χ2 = 
0,143 
g.l. = 1 

valor-p = 
0,705 
NÃO 

χ2 = 
0,600 
g.l. = 1 

valor-p = 
0,439 
NÃO 

χ2 = 
20,632 
g.l. = 1 

p < 
0,0001 

SIM 

χ2 = 
20,632 
g.l. = 1 

p < 
0,0001 

SIM 

Mucosa 
Jugal    

χ2 = 
0,159 
g.l. = 1 

valor-p = 
0,691 
NÃO 

χ2 = 
17,857 
g.l. = 1 

p < 
0,0001 

SIM 

χ2 = 
17,857 
g.l. = 1 

p < 
0,0001 

SIM 

Rebordo 
Alveolar     

χ2 = 
15,125 
g.l. = 1 

valor-p = 
0,0001 

SIM 

χ2 = 
15,125 
g.l. = 1 

valor-p = 
0,0001 

SIM 

Assoalho      

χ2 = 0 
g.l. = 1 

valor-p = 
1 

NÃO 
 Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  

 Obs.: SIM – Indica existência de diferença estatisticamente significativa (p<0,002*) entre a 
proporção de raspados para avaliação citopatológica do local anatômico apresentado 
na respectiva linha e a proporção de diagnósticos clínicos do local anatômico 
apresentado na respectiva coluna; 

 NÃO – Indica inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,002*) entre a 
proporção de diagnósticos clínicos do local anatômico apresentado na respectiva 
linha e a proporção de diagnósticos clínicos do local anatômico apresentado na 
respectiva coluna; 

 *  valor do nível de significância α = 0,05 corrigido pelo critério de Bonferroni em virtude das 
21 comparações entre as proporções das lesões consideradas duas a duas (α* = 0,05 ÷ 
21 = 0,002381 � α* = 0,002) para orientar a tomada de decisão sobre a significância da 
diferença. 
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 Observa-se que as frequências percentuais das localizações no assoalho da 

boca e na gengiva diferem com significância estatística (p<0,05) de todas as demais 

localizações anatômicas focos de análise (língua, lábio, palato, mucosa jugal e 

rebordo alveolar) (teste binominal: p < 0,001). Assoalho da boca e gengiva 

apresentaram-se com proporções equivalentes (p>0,05), assim como todas as 

demais localizações (p>0,05), com exceção da língua que se mostrou 

significativamente mais frequente do que a mucosa jugal e o rebordo alveolar. 

 As frequências observadas dos diagnósticos levam à aglutinação dos mesmos 

segundo a semelhança proporcional (FIG.6). 

 

Figura 6 − Semelhança proporcional da quantidade de raspados para avaliação 
citopatológica, segundo os locais anatômicos dos pacientes de risco 

 

 
 

  Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  

 

Nota: Os conjuntos mais à esquerda são os de maiores frequências seguindo-se ordenadamente até 
os menos frequentes na direção da direita da Figura. As elipses representam os conjuntos de 
frequências estatisticamente semelhantes (p>0,05). Conjuntos sem interseção representam 
diagnósticos citopatológicos com frequências apresentando diferença estatisticamente 
significativa (p<0,05). 
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APÊNDICE 4 

 

 
ANÁLISE DAS DIFERENÇAS ENTRE AS PROPORÇÕES DOS DIAGNÓSTICOS 
CITOPATOLÓGICOS DOS PACIENTES DE RISCO PARA CARCINOMA ORAL 

 

Tabela 56 . Distribuição do número de participantes, 
 segundo os diagnósticos citopatológicos 

Diagnóstico Citopatológico 
Número de 

casos Proporção 

Dentro dos Limites de Normalidade 81 41,5 % 

Candidíase 62 31,8 % 

Ceratose 14 7,2 % 

Displasia Epitelial Leve 13 6,7 % 

Inflamação Intensa 10 5,1 % 

Inflamação Moderada 8 4,1 % 

Carcinoma in Situ 2 1 % 

Carcinoma de Células Escamosas Oral 2 1 % 

Displasia Epitelial Moderada 2 1 % 

Displasia Epitelial Intensa 1 0,5 % 

Total 195 100 % 

          Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  
 

 O teste do qui-quadrado, ao nível de significância α = 0,05, indica evidência 

de distribuição heterogênea das proporções dos diagnósticos citopatológicos (χ2 = 

366,385; g.l. = 9; p < 0,0001). 

 A análise da significância estatística, por meio do teste do qui-quadrado, para 

identificação das proporções que se apresentem com diferença estatisticamente 

significativa, com aplicação do critério de Bonferroni para ajuste da significância 

para a comparação dos 45 pares de diagnósticos citopatológicos, revelou que os 

diagnósticos de normalidade (41,5%) e de ceratose (31,8%) não se diferem, porém 

diferem de todos os demais diagnósticos em termos de frequência. Todos os 
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demais diagnósticos são proporcionalmente equivalentes, com exceção dos 

diagnósticos de ceratose (7,2%) e de displasia epitelial intensa (0,5%).  

 As frequências observadas dos diagnósticos citopatológicos levam à sua 

aglutinação segundo a diferenciação e equiparação de suas proporções (FIG.7). 

 

Figura 7 − Semelhança proporcional da quantidade de diagnósticos citopatológicos 
dos pacientes de risco 

 

 

 

  Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  
 

Nota: Os conjuntos mais à esquerda são os de maiores frequências seguindo-se ordenadamente até 
os menos frequentes na direção da direita da Figura. As elipses representam os conjuntos de 
frequências estatisticamente semelhantes (p>0,05). Conjuntos sem interseção representam 
diagnósticos citopatológicos com frequências apresentando diferença estatisticamente 
significativa (p<0,05). 
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APÊNDICE 5 

 

LÍNGUA: DIAGNÓSTICOS CITOPATOLÓGICOS DOS PACIENTES DE RISCO 
PARA CARCINOMA ORAL 

 

Tabela 57 . Distribuição dos diagnósticos citopatológicos 
dos raspados da língua  

Diagnóstico Citopatológico 
Número de 

casos Proporção 

Dentro dos Limites de Normalidade 25 41,7 % 

Candidíase 16 26,7 % 

Ceratose 4 6,7 % 

Displasia Epitelial Leve 4 6,7 % 

Inflamação Intensa 4 6,7 % 

Inflamação Moderada 2 3,3 % 

Carcinoma in Situ 1 1,7 % 

Carcinoma de Células Escamosas Oral 2 3,3 % 

Displasia Epitelial Moderada 1 1,7 % 

Displasia Epitelial Intensa 1 1,7 % 

Total 60 100 % 

         Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  
 

 O teste do qui-quadrado, ao nível de significância α = 0,05, indica evidência 

de distribuição heterogênea das proporções dos diagnósticos citopatológicos na 

língua (χ2 = 96,667; g.l. = 9; p < 0,0001). 

 A análise da significância estatística, por meio do teste do qui-quadrado, para 

identificação das proporções, duas a duas, que se apresentem com diferença 

estatisticamente significativa, ao nível de significância estatística α = 0,05, ajustado 

para α* = 0,001 pelo critério de Bonferroni para a análise da significância estatística 

nas comparações múltiplas do processo (45 pares de diagnósticos citopatológicos), 

revelou que os diagnósticos de normalidade (41,7%) e de candidíase (26,7%) não 

se diferiram (χ2 = 1,976; g.l. = 1; valor-p = 0,160). 
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 O diagnóstico de normalidade diferiu de todos os demais diagnósticos em 

termos de frequência. Proporcionalmente, a candidíase não diferiu da ceratose, da 

displasia epitelial leve ou da inflamação intensa, diferindo-se, no entanto, dos 

demais diagnósticos citopatológicos. 

 Excluídos os diagnósticos de normalidade e os de candidíase, todos os 

demais diagnósticos citopatológicos foram proporcionalmente equivalentes entre si 

(p>0,05). 

 As frequências observadas dos diagnósticos citopatológicos da língua levam à 

sua aglutinação segundo a diferenciação e equiparação de suas proporções 

(FIG.8). 

Figura 8  − Semelhança proporcional da quantidade de diagnósticos citopatológicos 
em língua dos pacientes de risco 

 

  Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  
 

Nota: Os conjuntos mais à esquerda são os de maiores frequências seguindo-se ordenadamente até 
os menos frequentes na direção da direita da Figura. As elipses representam os conjuntos de 
diagnósticos citopatológicos na língua de frequências estatisticamente semelhantes (p>0,05). 
Conjuntos sem interseção representam diagnósticos citopatológicos que apresentaram, na 
língua, diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação às frequências observadas. 

 

 Desconsiderados os casos de diagnósticos citopatológicos dentro dos limites 

de normalidade, a estrutura de diferenças entre as proporções dos demais 

diagnósticos citopatológicos na língua mantém-se inalterada. 
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APÊNDICE 6 

 

LÁBIO: DIAGNÓSTICOS CITOPATOLÓGICOS DOS PACIENTES DE RISCO 
PARA CARCINOMA ORAL 

 

Tabela 58 . Distribuição dos diagnósticos citopatológicos 
dos raspados do lábio 

Diagnóstico Citopatológico 
Número de 

casos Proporção 

Dentro dos Limites de Normalidade 22 62,9 % 

Candidíase 6 17,1 % 

Ceratose 2 5,7 % 

Displasia Epitelial Leve 2 5,7 % 

Inflamação Intensa 2 5,7 % 

Inflamação Moderada − 0 % 

Carcinoma in Situ − 0 % 

Carcinoma de Células Escamosas Oral − 0 % 

Displasia Epitelial Moderada 1 2,9 % 

Displasia Epitelial Intensa − 0 % 

Total 35 100 % 

          Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  
 

 O teste do qui-quadrado, ao nível de significância α = 0,05, indica evidência 

de distribuição heterogênea das proporções dos diagnósticos citopatológicos no 

lábio (χ2 = 117,286; g.l. = 9; p < 0,0001). 

 A análise da significância estatística, por meio do teste do qui-quadrado, para 

identificação das proporções, duas a duas, que se apresentem com diferença 

estatisticamente significativa, ao nível de significância estatística α = 0,05, ajustado 

para α* = 0,001 pelo critério de Bonferroni para a análise da significância estatística 

nas comparações múltiplas do processo (45 pares de diagnósticos citopatológicos), 

revelou que os diagnósticos de normalidade (62,9%) e de candidíase (17,1%) não 

se diferiram (χ2 = 9,143; g.l. = 1; valor-p = 0,002). 
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 O diagnóstico de normalidade diferiu de todos os demais diagnósticos em 

termos de frequência. Proporcionalmente, todos os demais diagnósticos 

citopatológicos do lábio não diferiram entre si com significância estatística. 

 As frequências observadas dos diagnósticos citopatológicos do lábio levam à 

sua aglutinação segundo a diferenciação e equiparação de suas proporções 

(FIG.9). 

Figura 9  − Semelhança proporcional da quantidade de diagnósticos citopatológicos 
do lábio dos pacientes de risco 

 

 

  Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  
 

Nota: Os diagnósticos citopatológicos mais à esquerda são os das maiores frequências seguindo-se 
ordenadamente os menos frequentes na direção da direita da Figura. As elipses representam 
os conjuntos de diagnósticos citopatológicos do lábio de frequências estatisticamente 
semelhantes (p>0,05).  

 

 Desconsiderados os casos de diagnósticos citopatológicos dentro dos limites 

de normalidade, a estrutura de diferenças entre as proporções dos demais 

diagnósticos citopatológicos do lábio mantém-se inalterada. 



164 
 

APÊNDICE 7 

 

PALATO: DIAGNÓSTICOS CITOPATOLÓGICOS DOS PACIENTES DE RISCO 
PARA CARCINOMA ORAL 

Tabela 59 . Distribuição dos diagnósticos citopatológicos 
dos raspados do palato 

Diagnóstico Citopatológico Número de 
casos 

Proporção 

Dentro dos Limites de Normalidade 7 21,2 % 

Candidíase 20 60,6 % 

Ceratose 1 3,0 % 

Displasia Epitelial Leve 1 3,0 % 

Inflamação Intensa 1 3,0 % 

Inflamação Moderada 3 9,1 % 

Carcinoma in Situ − 0 % 

Carcinoma de Células Escamosas Oral − 0 % 

Displasia Epitelial Moderada − 0 % 

Displasia Epitelial Intensa − 0 % 

Total 33 100 % 

         Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  
 

 O teste do qui-quadrado, ao nível de significância α = 0,05, indica evidência 

de distribuição heterogênea das proporções dos diagnósticos citopatológicos no 

palato (χ2 = 106,69; g.l. = 9; p < 0,0001). 

 A análise da significância estatística, por meio do teste do qui-quadrado, para 

identificação das proporções, duas a duas, que se apresentem com diferença 

estatisticamente significativa, ao nível de significância estatística α = 0,05, ajustado 

para α* = 0,001 pelo critério de Bonferroni para a análise da significância estatística 

nas comparações múltiplas do processo (45 pares de diagnósticos citopatológicos), 

revelou que os diagnósticos de candidíase (60,6%) e de normalidade (21,2%) não 

se diferiram (χ2 = 6,259; g.l. = 1; valor-p = 0,012). 
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 O diagnóstico de candidíase diferiu de todos os demais diagnósticos em 

termos de frequência. Proporcionalmente, todos os demais diagnósticos 

citopatológicos do palato, incluindo o de normalidade não diferiram entre si com 

significância estatística. 

 As frequências observadas dos diagnósticos citopatológicos do palato levam à 

sua aglutinação segundo a diferenciação e equiparação de suas proporções 

(FIG.10). 

Figura 10  − Semelhança proporcional da quantidade de diagnósticos 
citopatológicos do palato dos pacientes de risco 

 

  Fonte: CALANDRO112, 2012; SÁ114, 2014; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias  
 

Nota: Os diagnósticos citopatológicos mais à esquerda são os das maiores frequências seguindo-se 
ordenadamente os menos frequentes na direção da direita da Figura. As elipses representam 
os conjuntos de diagnósticos citopatológicos do palato de frequências estatisticamente 
semelhantes (p>0,05).  

 

 Desconsiderados os casos de diagnósticos citopatológicos dentro dos limites 

de normalidade, a estrutura de diferenças entre as proporções dos demais 

diagnósticos citopatológicos do palato mantém-se inalterada. 
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APÊNDICE 8 

  

COMPARAÇÃO DAS PROPORÇÕES DE CADA GÊNERO 
EM RELAÇÃO AOS MÉTODOS CITOPALÓGICOS UTILIZADOS 

 

 Em cada grupo G1A, G1B, G2A e G2B, seja nos homens ou nas mulheres, o 

método de Papanicolaou e o método conjugado do Papanicolaou com PAS 

apresentaram proporções significativamente diferentes de presença de candidíase, 

sendo que o Papanicolaou conjugado como PAS mostrou uma proporção maior de 

candidíase do que a detectada pela aplicação apenas do método de Papanicolaou 

(TAB.60). 

Tabela 60 . Comparação das proporções femininas e das masculinas observadas 
dentro de cada grupo pelo método de Papanicolaou e pelo método de Papanicolaou 

conjugado com o PAS 

Grupos 

Diferença 
absoluta 
entre as 

proporções 

Teste de McNemar Diferença 
estatisticamente 

significativa 
(p<0,05) ? χ2 

Graus de 
liberdade valor-p 

SEXO FEMININO 

G1A 30 % 13,067 1 < 0,0001 SIM 

G1B 24 % 10,083 1 0,0005 SIM 

G2A 26,3 % 8,100 1 0,002 SIM 

G2B 34 % 15,059 1 < 0,0001 SIM 

SEXO MASCULINO 

G1A 20 % 8,100 1 < 0,0001 SIM 

G1B 14 % 5,143 1 0,016 SIM 

G2A 19,4 % 10,083 1 0,0005 SIM 

G2B 26 % 11,077 1 0,0002 SIM 

      Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias           
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 As mulheres imonucompetentes com candidíase clínica não diferiram das 

imunocomprometidas com candidíase clínica quanto à presença de candidíase 

detectada pelo método de Papanicolaou. O mesmo se deu para esses dois grupos 

de mulheres sem candidíase clínica (TAB.61). Esse mesmo comportamento foi 

observado quando a presença de candidíase foi avaliada pelo método conjugado de 

Papanicolaou  com o PAS. (TAB.62) 

Tabela 61 . Comparação das proporções femininas e das masculinas observadas 
entre os grupos pelo método de Papanicolaou 

Grupos em 
comparação 

Diferença 
absoluta entre as 

proporções 

Teste Exato 
de Fisher 
(valor-p) 

Diferença 
estatisticamente 

significativa 
(p<0,05) ? 

SEXO FEMININO 

G1A x G1B 28 % 0,0004 SIM 

G1A x G2A 15,4 % 0,186 NÃO 

G1A x G2B 24 % 0,005 SIM 

G1B X G2A 43,4 % < 0,0001 SIM 

G1B X G2B 4 % 0,678 NÃO 

G2A X G2B 39,4 % < 0,0001 SIM 

SEXO MASCULINO 

G1A x G1B 24 % 0,003 SIM 

G1A x G2A 13,5 % 0,171 NÃO 

G1A x G2B 16 % 0,090 NÃO 

G1B X G2A 37,5 % < 0,0001 SIM 

G1B X G2B 8 % 0,318 NÃO 

G2A X G2B 29,5 % 0,001 SIM 

     Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias           
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Tabela 62 . Comparação das proporções femininas e das masculinas observadas 
entre os grupos pelo método de Papanicolaou conjugado com o PAS 

Grupos em 
comparação 

Diferença 
absoluta entre as 

proporções 

Teste Exato 
de Fisher 
(valor-p) 

Diferença 
estatisticamente 

significativa 
(p<0,05) 

SEXO FEMININO 

G1A x G1B 34 % 0,001 SIM 

G1A x G2A 11,7 % 0,264 NÃO 

G1A x G2B 20 % 0,071 NÃO 

G1B X G2A 45,7 % < 0,0001 SIM 

G1B X G2B 14 % 0,208 NÃO 

G2A X G2B 31,7 % 0,005 SIM 

SEXO MASCULINO 

G1A x G1B 30 % 0,003 SIM 

G1A x G2A 12,9 % 0,184 NÃO 

G1A x G2B 10 % 0,422 NÃO 

G1B X G2A 42,9 % < 0,0001 SIM 

G1B X G2B 20 % 0,049 SIM 

G2A X G2B 22,9 % 0,022 SIM 

     Fonte: PADILHA113, 2013; Licinio Esmeraldo da Silva; Eliane Pedra Dias           
 

 Os homens se comportaram de forma semelhante às mulheres, exceto no 

grupo daqueles sem candidíase clínica, no qual os imunocomprometidos tiveram 

maior presença do que os imunocompetentes pelo método conjugado de 

Papanicolaou com o PAS. (TAB.62) 
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