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LISTA DE ABREVIATURAS
CA

Carcinoma

CCE

Carcinoma de células escamosas

DEL

Displasia epitelial leve

DEM/I

Displasia epitelial moderada / intensa

DHB

Degeneração hidrópica da basal

HE

Hematoxilina-Eosina

INCA

Instituto Nacional de Câncer

Mod./Int. Moderado/Intenso
OMS

Organização Mundial da Saúde

ORO

Oroscopia

PA

Ácido periódico de Schiff

PAS

Ácido Periódico de Shiff

QA

Queilite Actínica

Sem DE

Sem displasia epitelial

TAT

Teste com azul de toluidina

VCO

Videoroscopia
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RESUMO
Introdução: A Queilite Actínica é uma desordem potencialmente maligna da qual se
originam até 95% dos carcinomas de lábio. Objetivo Geral: Provar que a implantação de um
protocolo de investigação clínico-laboratorial que agregue a videoroscopia, o teste do azul de
toluidina, a citopatologia, a histopatologia e a imuno-histoquímica aumenta a precisão
diagnóstica no atendimento e acompanhamento a pacientes portadores de Queilite Actínica.
Objetivos Específicos:1.Selecionar e avaliar os dados clínicos e laboratoriais dos pacientes
portadores de Queilite Actínica que foram atendidos no ambulatório de diagnóstico oral do
HUAP/UFF; 2. Fazer análise comparativa entre o diagnóstico clínico realizado no momento da
primeira consulta (pré-protocolo) e o diagnóstico após aplicação do protocolo; 3. Verificar a
sensibilidade e especificidade do diagnóstico clínico, citopatológico e do teste do azul de
toluidina nas áreas submetidas à biópsia, considerando o histopatológico como padrão-ouro; 4.
Investigar aspectos patogênicos pouco conhecidos da queilite actínica, possíveis marcadores
diagnósticos e/ou prognósticos, e construir um algorítmo para aumentar a precisão do
diagnóstico histopatológico. Material e Métodos: Todos os dados utilizados nesta pesquisa
foram obtidos de pacientes que foram submetidos ao protocolo de atendimento e
acompanhamento de pacientes portadores de queilite actínica do Ambulatório de Diagnóstico
Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), implantado desde 2010. Seguindo este
protocolo, foram realizados: anamnese, exame físico, fotografias digitais, imagens
videoroscópicas, teste de azul de toluidina, raspados e, quando indicado, biópsia dirigida. Foi
construída planilha de Excel® e de imagens, à partir da análise dos dados e imagens coletados
do prontuário eletrônico, do resultado do teste de azul de toluidina, da análise citopatológica.
Para avaliação histopatológica e imuno-histoquímica foram construídos novos blocos
parafinados (Tissue Macroarray). Resultados: Foi feito um mapeamento dos lábios e criado um
diagrama para efetuar o registro o mais preciso possível, onde cada lesão ou alteração foi
encontrada. Conforme diagrama criado foram identificadas 520 lesões pela videoroscopia e 226
pela oroscopia. Dos 74 pacientes, 54 foram submetidos à biópsia (63 fragmentos) e 52
fragmentos foram considerados adequados para análise. A área selecionada para biópsia foi
indicada pela videoroscopia em 23 (44,2%) casos. Foram realizados 230 raspados de lábio e
feita a correlação com a histopatologia em 48 casos, sendo que foram encontrados 30 (62,5%)
casos em que os dois resultados foram idênticos. Foi feita uma proposta para nova
classificação clínica, baseada na avaliação dos aspectos clínicos encontrados. Conclusão: O
diagrama de lábio facilita o registro de lesões e o monitoramento do paciente. A videoroscopia
identifica alterações não vistas pelo exame clínico. A videoroscopia concilia-se melhor com o
teste do azul de toluidina e o histopatológico que o exame clínico. A citopatologia pode ser
usada como indicador da presença de displasia epitelial nos casos de queilite actínica e de
carcinomas de lábio. A proposta de nova classificação clínica contempla as prinicipais
alterações encontradas nos portadores de queilite actínica e não deixa de indicar a necessidade
da biópsia em nenhum caso com displasia miderada/intensa. O protocolo proposto para
investigação clínico-laboratorial de pacientes com queilite actínica foi mais preciso e eficiente do
que apenas a avaliação clínica (pré-protocolo).

Palavras chaves: queilite, carcinoma, lábio, histopatologia, citopatologia.
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ABSTRACT
Background: Actinic cheilitis is a potentially malignant disorder of which originate up to 95% of
carcinomas of the lip. General Objective: to prove that the introduction of a protocol for clinical
and laboratory research that adds the videoroscopia, the toluidine blue test, the cytopathology,
the histopathology and the immunohistochemistry improves the diagnostic accuracy in the care
and monitoring of patients with Actinic cheilitis. Specific Objectives: 1. To select and to
evaluate the clinical and laboratory data of patients with Actinic cheilitis which were treated in
outpatient diagnostic oral HUAP / UFF; 2. To make comparative analysis between clinical
diagnosis performed at the first visit (pre-protocol) and after application of the proposed protocol;
3. To check the sensitivity and specificity of clinical diagnosis, cytopatology and toluidine blue
test from the areas undergoing biopsy, considering histopathology as the gold standard; 4. To
investigate the little known pathogenic aspects from actinic cheilitis, potential diagnostic markers
and / or prognostic, and building an algorithm to increase the accuracy of histopathology
diagnosis. Material and Methods: All data used in this study were obtained from patients who
underwent a protocol of care and monitoring to patients with actinic cheilitis of Oral Diagnostic
Clinic of the University Hospital Antonio Pedro (HUAP), deployed since 2010. Following this
protocol, there were performed: medical history, physical examination, digital photographs,
videoroscopy images, toluidine blue test, scraped and, when indicated, directed biopsy. It was
built Excel ® spreadsheet and of images, from the analysis of the data and images collected
from electronic medical records, results of toluidine blue test, the cytopathological analysis
obtained from the revaluation of the blades. For histopathological and immunohistochemistry
evaluation they were built new paraffin blocks (Tissue Macroarray). Results: We conducted a
mapping of the lips and it was created a diagram to record as accurate as possible, where each
lesion or abnormality was found. As diagram created 520 lesions were identified by
videoroscopy and 226 by oroscopy. From the 74 patients, 54 were biopsied (63 fragments) and
52 were considerated suitable for analysis. The area selected for biopsy was indicated by
videoroscopy in 23 (44.2%) cases. It was performed 230 scrapings and in 48 cases it was
possible to make a comparative analysis between the cytological and histological diagnosis. It
was found 30 (62.5%) cases in which the two results were identical. It was done a proposal for a
new clinical classification, based on an evaluation of clinical aspects found. Conclusion: The lip
diagram facilitates the registration of injuries and patient monitoring. The videoroscopy identifies
changes not seen by clinical examination. The cytopathology can be used as an indicator of the
presence of dysplasia in cases of lip carcinomas and actinic cheilitis. A proposal for a new
clinical classification contemplates the most frequently changes that were not included in the
classification of Silva (2006). The proposed protocol for clinical and laboratory investigation of
patients with actinic cheilitis was more accurate and efficient than just clinical (pre-protocol)
evaluation.

Keywords: cheilitis, carcinoma, lip, histopathology, cytopathology.
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1 INTRODUÇÃO
O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima para cada ano o número de novos
casos de câncer e para 2014, o INCA estima 11.280 novos casos de câncer de boca
para homens e 4.010 para as mulheres.1 Acima de 90% das neoplasias malignas da
cavidade oral são carcinomas de células escamosas (CCE),2–5 que não tem causa
única e sim multifatorial, sem um agente ou fator causador (carcinógeno) isolado,
claramente definido ou aceito, e sim vários fatores, tanto extrínsecos quanto intrínsecos,
podem estar em atividade interagindo entre si.2,6,7 Dentre os fatores extrínsecos estão
os raios solares, para o câncer do vermelhão de lábio, que tem maior probabilidade de
desenvolver metástase do que quando localizado em pele, embora quando comparado
com o CCE intraoral, o prognóstico é melhor.8,9 A região dos lábios é que apresenta
maior incidência de tumores malignos da boca10–12 e o tipo mais comum nos lábios é o
CCE,8 embora outros tipos também possam ser encontrados.13
Na fase inicial do CCE geralmente não há sintomas, e esta pode ser uma das
razões da demora na procura de um profissional.2–5,14,15 Muitos cânceres são
precedidos por desordens potencialmente malignas e quanto maior o conhecimento de
todos os aspectos em relação a essas desordens, maior a probabilidade de se realizar
o diagnóstico precoce dessas lesões, diminuindo a incidência de câncer e reduzindo
drasticamente a mortalidade, a morbidade e os custos com o tratamento do
câncer.4,16,17 Dentre as desordens potencialmente malignas que dão origem ao câncer
de boca, há a queilite actínica (QA), provocada pela longa exposição aos raios solares,
que afeta os lábios e pode evoluir para o CCE.18–20
Os fatores que influenciam o desenvolvimento da QA são a frequência da
exposição aos raios solares, a intensidade dos raios solares e o grau de pigmentação
cutânea.19 A suscetibilidade ao aparecimento de tumores de pele causados por
radiação solar é inversamente proporcional à pigmentação cutânea, pois a melanina
funciona como um filtro eficiente frente à radiação solar. 21 Outro fator que contribui para
o aparecimento da QA é a sensibilidade individual, pois alguns pacientes apresentam
áreas ceratóticas entremeadas com áreas eritematosas, podendo ainda apresentar
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fissuras e ulcerações após pequena exposição aos raios solares. 22 Os lábios são mais
suscetíveis à radiação por causa de sua fina espessura epitelial e da sua camada de
ceratina, tem menor proteção de melanina, e escassas secreções das glândulas
sebáceas e sudoríparas.18,23
O exame visual continua sendo de suma importância para o diagnóstico precoce
e o conhecimento da lesão que está sendo investigada é fundamental para o
diagnóstico correto.2,7,16,24 A QA tem um desenvolvimento lento que pode fazer com que
sua evolução passe despercebida pelo paciente, ou então seja relacionada com uma
alteração normal do envelhecimento e clinicamente pode apresentar lesões localizadas
ou difusas, sendo estas as mais comuns de ocorrer.18 O diagnóstico da QA é
importante, pois as alterações clínicas iniciais são sutis e não estão necessariamente
correlacionadas com a quantidade de danos causados ao tecido epitelial e
conjuntivo,18,23 além disso, não há aspectos clínicos claros que permitam distinguir a QA
de um carcinoma (CA) em estágio inicial.25 Critérios clínicos e histopatológicos,
somados a identificação dos fatores de risco constituem as bases do diagnóstico. 18 A
indicação ou não de biópsia para o diagnóstico final é um assunto controverso, pois
enquanto alguns autores acreditam que apenas lesões que persistam ou não
respondam às medidas preventivas devam ser submetidas à biópsia, outros indicam a
biópsia quando há áreas leucoplásicas, endurecidas ou com ulcerações, para afastar a
possibilidade de ser um CCE,2,16 e por fim, outros sugerem a biópsia em todos os
casos, justamente pelo fato dos aspectos clínicos não corresponderem as alterações
histopatológicas ocorridas.26 A histopatologia varia só em função do grau de displasia;
atipia nuclear e mitoses anormais estão presentes nos casos mais severos, 18,27 mas
para alguns autores, o diagnóstico está atrelado à presença da elastose solar. 2,6,23
Um método auxiliar de diagnóstico que é simples, não invasivo, relativamente
indolor e rápido, não necessitando de anestesia infiltrativa e, portanto, bem aceito pelos
pacientes é a citopatologia,28 sendo ela o estudo e interpretação das características das
células removidas da mucosa oral, através da observação no microscópio da morfologia
das células epiteliais superficiais.28–30
Somando ao exame clínico, à histopatologia e à citopatologia, temos como
método auxiliar no diagnóstico de lesões orais, a videoroscopia (VCO), exame similar a
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dermatoscopia, não invasivo, que permite a avaliação in vivo das microestruturas da
epiderme não visíveis a olho nu, realizada por uma videocâmara que revela condições
que não são observadas no exame físico convencional mesmo com o uso de lupas. A
videocâmara faz uso de ampliação óptica e ampla iluminação com captura de imagens,
que proporcionam uma ajuda valiosa no diagnóstico precoce de desordens
potencialmente malignas.31,32 Alguns estudos já demonstraram a grande contribuição
desse método de exame complementar, mas não foi encontrado nenhum estudo
específico comprovando os benefícios do uso da VCO como auxiliar no diagnóstico da
QA, nos acompanhamentos dos pacientes como auxiliar na escolha do melhor local de
biópsia, dificuldade encontrada nos casos de QA.18
Este projeto é continuação do projeto “Acompanhamento clínico, videoroscópico,
citopatológico, histopatológico e imuno-histoquímico de pacientes com risco de
desenvolvimento do câncer de boca e de desordens potencialmente malignas por um
período mínimo de dois anos”.implantado no Ambulatório de Diagnóstico Oral do
Hospital Universitário Antônio Pedro - UFF.
Considerando que a Queilite Actínica é uma lesão com potencial de
desenvolvimento de CCE; a importância de métodos que auxiliem a detecção da
displasia epitelial e do carcinoma incipiente; que a videoroscopia identifica lesões não
observadas clinicamente, possibilita o detalhamento das lesões e contribui na escolha
da área de biópsia; que a citopatologia contribui na identificação de alterações celulares
que justifiquem a realização da biópsia; formulou-se a hipótese: A implantação de um
protocolo de investigação clínico-laboratorial que agregue a videoroscopia, o
teste do azul de toluidina, a citopatologia, a histopatologia e a imunohistoquímica aumenta a precisão diagnóstica no atendimento e acompanhamento
a pacientes portadores de Queilite Actínica.
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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Demonstrar que a implantação de um protocolo de investigação clínicolaboratorial que agregue a videoroscopia, o teste do azul de toluidina, a
citopatologia, a histopatologia e a imuno-histoquímica aumenta a precisão
diagnóstica no atendimento e acompanhamento a pacientes portadores de
Queilite Actínica.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.2.1 Selecionar e avaliar os dados clínicos e laboratoriais dos pacientes portadores
de Queilite Actínica que foram atendidos no ambulatório de diagnóstico oral do
HUAP/UFF, a partir da implantação do protocolo de atendimento e acompanhamento
em 2010;
2.2.2 Fazer análise comparativa entre o diagnóstico clínico realizado no momento
da primeira consulta (pré-protocolo) e o diagnóstico após aplicação do protocolo,
com ênfase na comparação entre os resultados da oroscopia e da videoroscopia; dos
diagnósticos citopatológicos e histopatológicos; e entre os diagnósticos clínicos (exame
físico + videoroscópico) e histopatológicos;
2.2.3 Verificar a sensibilidade e especificidade do diagnóstico clínico, citopatológico
e do teste do azul de toluidina nas áreas submetidas à biópsia, considerando o
histopatológico como padrão-ouro;
2.2.4 Investigar aspectos patogênicos pouco conhecidos da queilite actínica,
possíveis marcadores diagnósticos e/ou prognósticos, e construir um algorítmo para
aumentar a precisão do diagnóstico histopatológico.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 AMOSTRA

Este projeto foi aprovado pelo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, nº do parecer 499.584
CAAE nº 18686113.6.0000.5243, autorizando a análise comparativa documental dos
participantes do projeto “Acompanhamento clínico, videoroscópico, citopatológico,
histopatológico e imuno-histoquímico de pacientes com risco de desenvolvimento do
câncer de boca e de desordens potencialmente malignas por um período mínimo de
dois anos”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, CEP CMM nº137/09 CAAE nº
0107.0.258.000-09. A amostra foi composta por 74 participantes, diagnosticados
clinicamente como portadores de QA e que foram submetidos ao protocolo de
atendimento e acompanhamento de pacientes portadores de QA do Ambulatório de
Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), implantado desde
2010.

3.1.1 Critérios de inclusão

Para ser incluído neste projeto, cada participante deve ter recebido pelo menos
um atendimento através de protocolo específico (Anexo I) e ter aceitado participar e
assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que se encontra no
Anexo II, do projeto do qual este é um recorte: “Acompanhamento clínico,
videoroscópico, citopatológico, histopatológico e imuno-histoquímico de pacientes com
risco de desenvolvimento do câncer de boca e de desordens potencialmente malignas
por um período mínimo de dois anos”.

3.1.2 Critérios de exclusão
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Para ser excluído deste projeto, o participante deve ter desistido de participar do
projeto no qual havia sido incluído; ter recebido o diagnóstico inicial de queilite actínica
e não confirmado; ou apresentar alguma outra lesão que não seja reconhecidamente
associada à queilite actínica.

3.2 ATENDIMENTOS AOS PACIENTES PORTADORES DE QUEILITE ACTÍNICA

Desde 2005, antes de iniciar o exame clínico, todos pacientes atendidos no
ambulatório de diagnóstico oral são esclarecidos a respeito da possível participação em
futuros projetos de pesquisa e, caso aceitem participar, assinam o TCLE padrão.
Aqueles portadores de QA que desejaram participar do projeto “Acompanhamento
clínico, videoroscópico, citopatológico, histopatológico e imuno-histoquímico de
pacientes com risco de desenvolvimento do câncer de boca e de desordens
potencialmente malignas por um período mínimo de dois anos” assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido específico para o projeto, que continua em
andamento. A partir de março de 2010, o protocolo elaborado para o citado projeto
passou a fazer parte da rotina de atendimento e acompanhamento a todos os pacientes
portadores de QA atendidos no ambulatório de diagnóstico oral do HUAP (Anexo I).
Todos os participantes da amostra dessa pesquisa foram sempre atendidos pela
mesma equipe, que inclui os pesquisadores participantes deste projeto, e foram
submetidos à anamnese, exame físico, fotografia digital do lábio afetado, VCO, teste de
azul de toluidina, raspado e, quando indicado, biópsia dirigida (Anexo I). Seus dados
clínicos, as imagens clínicas e videoroscópicas obtidas durante o atendimento e o
resultado da avaliação citopatológica e histopatológica foram inseridas no prontuário
eletrônico deste adotado por ambulatório (SISPATO).

3.3

METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO BANCO DE DADOS E IMAGENS

O desenho metodológico desta pesquisa previu duas etapas principais: a)
construção de um banco de dados em planilha de Excel® e de imagens, selecionados
a partir da análise dos dados e imagens inseridos no SISPATO e dos dados obtidos
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através da reavaliação das lâminas contendo esfregaços para análise citopatológica; b)
aplicação de metodologia inovadora (Tissue Macroarray) para avaliação histopatológica
e imuno-histoquímica específica para a pesquisa.
Os dados coletados foram utilizados para a posterior comparação entre os
resultados da oroscopia (ORO) e da VCO; dos diagnósticos citopatológicos e
histopatológicos; e entre os diagnósticos clínicos (físico + videoroscópico) e
histopatológicos; para verificar a sensibilidade e especificidade do diagnóstico clínico,
citopatológico e do teste do azul de toluidina nas áreas submetidas à biópsia,
considerando o histopatológico como padrão-ouro. Para as análises propostas para
esse trabalho, foi adotado o termo de “exame físico geral do lábio” aquele que engloba
a inspeção (pela ORO), a palpação, percussão e auscultação, para a avaliação do
ressecamento, descamação, apagamento focal e difuso do limite dermatomucoso,
endurecimento do lábio, aumento de volume focal ou difuso dos lábios e perda da
elasticidade; de “exame físico específico do lábio” aquele que utiliza apenas a inspeção,
realizado pela ORO e também pela VCO, para a avaliação de fissura, erosão, úlcera,
crosta, lesão branca, eritema e mancha acastanhada. Para a análise histopatológica foi
considerado “fragmento” o tecido total removido durante a biópsia e foi considerado
“segmento” a porção da biópsia correspondente à pele, vermelhão ou mucosa; portanto
cada fragmento foi composto dos segmentos de pele, vermelhão e mucosa, conforme
tenha abrangido essas regiões.

3.3.1 Construção de Tissue Macroarray

Os novos blocos parafinados (Tissue Macroarray) construídos especificamente
para a pesquisa foram utilizados para avaliação de aspectos histopatológicos pouco
investigados (elastose solar, infiltrado inflamatório, fibrose, espessura epitelial e
displasia epitelial), e para a avaliação imuno-histoquímica, com a investigação de
marcadores diagnósticos e prognósticos. Para a construção do Tissue Macroarray,33
primeiro foi retirado um dos fragmentos do bloco doador e o fragmento colocado em
novo cassete devidamente identificado, em seguida os cassetes com os fragmentos
que iriam compor o TMA foram colocados na estufa à 57 oC para retirada do excesso de
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parafina. Enquanto isso os moldes de inclusão de inox foram preparados para receber
os fragmentos parafinados, colocando-se no fundo do molde um retângulo de acetato
que já possuía um fragmento de fita dupla face fixada, visando manter em posição o
acetato para a colocação dos fragmentos que estavam sendo preparados. Quando
todos os fragmentos já estavam adequados para iniciar a construção do bloco, a fita de
proteção foi retirada e os fragmentos foram colocados, delicadamente (FIG.1A). Depois
do posicionamento dos fragmentos na fita dupla face, foram feitas fotografias (FIG.1B)
para confecção de um mapa esquemático com a identificação de cada um dos
fragmentos. Em seguida, a parafina líquida foi despejada delicadamente sobre os
fragmentos, formando uma primeira camada na qual, com uma pinça anatômica, todos
os fragmentos foram levemente comprimidos sobre a fita, para assegurar que toda a
superfície de cada fragmento fosse fixada à fita. A base do cassete foi então
posicionada e preenchida com parafina. O novo bloco parafinado foi identificado
(FIG.1C), retirado do molde e, após a retirada da fita com o acetato, estava, desta
forma, concluída a construção do TissueMacroArray (FIG. 1D).
Foram construídos sete TMA para análise histopatológica, dos quais cortes
parafinados foram submetidos às colorações pela Hematoxilina-Eosina (HE), Ácido
periódico de Schiff (PAS) e Weigert (coloração para fibra elástica), e ao método imunohistoquímico com utilização do anticorpo monoclonal anti-p63. Para essa análise, dos
52 fragmentos considerados adequados, 44 (84,6%) fragmentos foram provenientes de
biópsia feitas com bisturi, no formato elíptico e perpendicular ao limite dermatomucoso.
Esses 44 fragmentos nas lâminas de HE, Weigert e imuno-histoquímica (p63) foram
divididos em partes conforme a área que foi submetida à biópsia tenha abrangido pele,
vermelhão e mucosa labial. Para determinar o tamanho de cada uma dessas áreas, foi
realizada inicialmente a medida total do fragmento através da foto clínica no PowerPoint
e depois, na própria foto, foram determinadas as regiões que a biopsia abrangeu (pele,
vermelhão e mucosa). Em seguida, por regra de três simples, chegou-se a
porcentagem de cada área envolvida na biópsia. Na lâmina escaneada pelo sistema
Aperio ®, foi feita a medida total do fragmento, depois, utilizando-se o resultado da
regra de três obtida na avaliação anteriormente descrita, foi feito o cálculo preliminar
das três regiões a serem avaliadas (FIG.2); foi realizada, então, uma checagem com os
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aspectos histológicos de cada região, fazendo pequenos ajustes quando necessário,
para chegar a medida final utilizada. Os outros 8 (15,4%) fragmentos restantes, que não
foram obtidos pela forma de biópsia já descrita, correspondem a biópsias cilíndricas por
punch ou elípticas, mas paralelas ao limite dermatomucoso e os fragmentos foram
provenientes de vermelhão do lábio.
Para o registro da análise dos fragmentos foi construído uma planilha de Excel®,
onde foram anotados os resultados obtidos de alguns critérios que foram selecionados
para análise nas lâminas de HE. Algumas alterações foram selecionadas para serem
avaliadas no epitélio (TAB. 1) e no tecido conjuntivo (TAB. 2), além disso, algumas
medidas foram tomadas para posterior comparação (TAB. 3). Em relação às medidas
obtidas, para calcular o valor a partir do qual seria considerado como hiperceratose,
dividiu-se a amostra em três grupos. O primeiro foi daqueles casos que
indubitavelmente a espessura da camada de ceratina estava aumentada; o segundo
grupo foi daqueles casos que indubitavelmente a espessura da camada de ceratina não
estava diminuída; o terceiro grupo foi aquele em que a espessura da camada de
ceratina deixava dúvida quanto à classificação, se era ou não hiperceratose. Para o
segmento de pele, foram considerados duvidosos os valores que estavam entre
39,90µm e 49,90µm, a partir dessas medidas, obteve-se a mediana, que foi 45,36µm, e
tomou-se esse valor como o valor a partir do qual um segmento foi considerado como
de hiperceratose. Para o segmento de vermelhão, foram considerados duvidosos os
valores que estavam entre 19,90µm e 39,90µm, com a mediana de 28,59µm, valor a
partir do qual um segmento foi considerado como apresentando hiperceratose. Para a
mucosa foi considerado como ceratose a presença de camada de ceratina.
Para a análise da elastose solar, os fragmentos de biópsias também foram
divididos em segmento de pele, vermelhão e mucosa, seguindo os mesmos critérios
utilizados nas lâminas de HE. Nas lâminas com coloração para fibra elástica (Weigter)
foi considerada para área total de análise, a área abrangendo desde a camada superior
do epitélio até uma linha imaginária que toca a parte de baixo da faixa de elastose; em
seguida foi calculada a área de epitélio, de fibrose subepitelial e de elastose solar,
obtendo quatro medidas no total, para cada segmento de cada biópsia (FIG. 3). Foi
calculada a porcentagem da área de epitélio, de fibrose subepitelial e de elastose solar
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em relação à área total de análise. Durante a avaliação dos fragmentos, notou-se que
os mesmos apresentavam um padrão de distribuição da elastose solar de forma
diferente entre si. Para poder avaliar os tipos de apresentação da elastose, foi criada
uma classificação, segundo a sua aparência, chamada de “compacta” os casos em que
a elastose solar se encontrava condensada na sua grande maioria; em “rede” para os
casos em que a elastose se apresentava toda rendilhada, sem formação de uma massa
compacta (FIG. 4); em “mista” os casos com presença dos dois tipos anteriores. Cada
segmento foi avaliado quanto à aparência da elastose solar e correlacionado com seu
diagnóstico histopatológico.

Para a avaliação da expressão imuno-histoquímica do p63, os procedimentos
laboratoriais foram realizados no Laboratório de Imuno-histoquímica do Departamento
de Patologia da Universidade Federal Fluminense, seguindo protocolo padrão do
laboratório. Foi utilizado o anticorpo primário monoclonal anti-p63, Clone 4A4 (M7247,
Dako), na diluição 1:1500. O anticorpo aqui utilizado reconhece todas as seis isoformas
da proteína anti-p63 (TAp63α, TAp63β, TAp63γ, ∆Np63α, ∆Np63β e ∆Np63γ) e sua
imunomarcação pode ser notada na camada basal de epitélio escamoso estratificado.
Dos 45 pacientes submetidos à biópsia, foram escolhidos 35 fragmentos
considerados adequados para avaliação da expressão imuno-histoquímica do p63.
Todas as lâminas coradas com o anticorpo anti-p63 foram avaliadas qualitativamente e
classificadas como negativas (FIG. 5A) quando não foi possível detectar a presença da
proteína p63; o restante, que foram consideradas imunorreativas, foram classificadas
subjetivamente em graus 0,1,2,3, de acordo com a presença de maior número de
núcleos positivos e presença de núcleos positivos ocupando a camada média. O grau 0
foi atribuído na presença de poucos núcleos positivos e restritos à camada basal (FIG.
5B); o grau 1 foi atribuído na presença de vários núcleos positivos (FIG. 5C), sempre
restritos à camada basal e parabasal (1/3 inferior do epitélio); o grau 2 foi utilizado para
o grau 1 somado a alguns núcleos na camada média ou acima (FIG. 5D); e o grau 3
utilizado para o grau 2 somado a vários núcleos na camada média ou acima (FIG. 5E,
F).
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Figura 1 – Construção do Tissue MacroArray

A. Posicionamento e fixação dos fragmentos sobre a fita adesiva. B. Documentação da identificação original dos fragmentos. C.
Identificação do bloco parafinado. D. Finalização dos blocos parafinados. Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Figura 2 - Divisão do fragmento de biópsia para análise

Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 1 – Critérios avaliados no epitélio
Alterações investigadas e
Classificação

Imagem

Hiperceratose (para pele
e vermelhão) e ceratose
(para mucosa)
0-Ausente
1-Presente

Tipo de ceratina
1-Ortoceratina
2-Paraceratina
3-Mista

Alterações investigadas
e Classificação
Exocitose
0-Ausente
1-Presente

Grau de displasia
epitelial
e presença de carcinoma
1

0-Ausente
1-Leve
2-Moderada e/ou
intensa
3-CA

2-

3-

2
Hipergranulose
(pele)/aquisição da
camada granulosa
(vermelhão e mucosa)
0-Ausente
1-Presente
Edema celular
0- Ausente
1- Presente

Imagem

Hipercromatismo
nuclear
0-Ausente
1-Leve
2-Moderada e/ou
intensa.
Aumento de volume
nuclear
0-Ausente
1-Leve
2-Moderada e/ou
intensa

Espongiose
0-Ausente
1-Presente

Pleomorfismo celular
0-Ausente
1-Leve
2-Moderada e/ou
intensa

Degeneração hidrópica da
basal
0-Ausente
1-Presente

Inversão de polaridade
0-Ausente
1-Presente

Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 2 – Critérios avaliados no tecido conjuntivo
Imagem

Alterações pesquisadas no tecido conjuntivo e Classificação

Ectasia vascular
0-Ausente
1-Presente

Elastose solar
0-Ausente
1-Com faixa de fibrose separando o epitélio
2-Sem faixa de fibrose separando o epitélio
3-Mista

1-

2Presença de infiltrado inflamatório
0-Ausente
1-Leve
2-Mod./int.

Associação do infiltrado inflamatório com a destruição da camada basal
0-Ausente
1-Presente

Fibrose subepitelial
0-Ausente
1-Presente

Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 3 – Medidas tomadas de cada segmento
Medidas avaliadas em µm

Maior altura da camada da ceratina

Maior espessura do epitélio

Menor espessura do epitélio

Maior espessura da fibrose subepitelial

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Figura
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Figura 3 – Avaliação da elastose solar

Preto: medida total da área avaliada; Azul: medida da área do epitélio;
Rosa: medida da área de fibrose sub-epitelial; Laranja: medida da área de elastose solar
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Figura 4 – Formas de apresentação da Elastose solar

A: elastose em forma compacta; B: elastose disposta em rede Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Figura 5 – Graduação adotada para análise do p63

A= Negativo; B= Grau 0; C= Grau 1; D= Grau 2; E, F= Grau 3
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram descritos estatisticamente, para as variáveis categóricas, por
meio de frequências absolutas e/ou percentuais (proporções), tabelas estatísticas e
gráficos em colunas (com variações cilíndricas e cônicas) ou gráficos em setores e,
para as variáveis numéricas, por meio dos parâmetros média, desvio padrão, valores
mínimo e máximo, mediana e intervalo interquartílico com base nas juntas de Tukey,
além de gráficos em histograma e de diagramas de caixa e hastes (box-and-whiskers
plots).
A normalidade de grupos de dados de variáveis numéricas foi avaliada pelo teste
de Kolmogorov-Smirnov para amostras com mais de 40 valores ou pelo teste de
Shapiro-Wilk para amostras pequenas (com menos de 40 observações). Comparações
de proporções de grupos de variáveis categóricas dicotômicas (binárias) utilizaram o
teste binomial. Comparações de proporções de grupos independentes de dados
utilizaram o teste do qui-quadrado e de grupos de dados pareados utilizou o teste de
McNemar com aplicação da correção de Yates.
A associação de variáveis categóricas de ordem maior do que 2 foi investigada
pelo teste do qui-quadrado, com intensidade avaliada pelo coeficiente de Cramér. Para
variáveis categóricas dicotômicas (2x2) a associação foi investigada pelo teste exato de
Fisher. Tabelas de dupla entrada para variáveis dicotômicas (2x2) auxiliaram a
investigação da sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo
negativo nas comparações de testes utilizados com padrões-ouro. A avaliação de
concordância diagnóstica entre os métodos utilizados (ORO, VCO, clínico, citopatologia,
azul de toluidina e histopatologia) se valeu da estatística Kappa () de Cohen.
Dois grupos independentes de dados de variáveis numéricas foram comparados
por meio do teste t de Student quando ambos apresentaram normalidade. Mais de dois
grupos independentes de dados normais de variáveis numéricas foram comparados
pelo teste F (Fisher-Snedecor) pelo método da análise da variância (ANOVA), seguido
do teste de Tukey para avaliação de diferenças estatisticamente significativas nas
comparações múltiplas. Quando dois grupos de dados normais se apresentaram
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pareados, a comparação se deu pelo teste t de Student pareado; para mais de dois
grupos de dados pareados utilizou-se o método da ANOVA com medidas repetidas.
Dois grupos independentes de dados de variáveis numéricas foram comparados
por meio do teste de Mann-Whitney quando pelo menos um deles não apresentou
normalidade. Mais de dois grupos independentes de dados de variáveis numéricas que
não cumpriram o critério de normalidade foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis
pelo método da análise da variância (ANOVA) não paramétrica, seguido do teste de
Mann-Whitney para avaliação de diferenças estatisticamente significativas nas
comparações múltiplas, observado o critério de Bonferroni para o nível de significância.
Quando dois grupos de dados não normais se apresentaram pareados, a comparação
se deu pelo teste de Wilcoxon ou pelo teste do sinal; para mais de dois grupos de
dados pareados não normais utilizou-se o teste de Friedman pelo método da ANOVA
não paramétrica com medidas repetidas.
O software estatístico SPSS, versão 10.0, e o aplicativo Excel da Microsoft
deram suporte às análises estatísticas realizadas. As diferenças entre grupos foram
testadas ao nível de significância  = 0,05 e consideradas estatisticamente significativas
quando o valor-p foi menor ou igual a 0,05.
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4 RESULTADOS

Os resultados do estudo foram divididos em dados que caracterizam a amostra,
dados do exame físico do lábio, do estudo citopatológico, do histopatológico e da
imuno-histoquímica. Para facilitar a leitura da tese, os cálculos estatísticos no
APÊNDICE 1.

4.1 CARACTERIZAÇÕES DA AMOSTRA
Do total dos 93 pacientes submetidos ao protocolo de atendimento e
acompanhamento de pacientes portadores de QA do Ambulatório de Diagnóstico Oral
do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), implantado desde 2010, foram
selecionados 74 pacientes que satisfizeram os critérios de inclusão desse trabalho.
Destes, 41 (55,4%) eram mulheres e 33 (44,6%) eram homens (GRAF.1). A proporção
de homens (44,6%) e de mulheres (55,4,0%) na amostra não apresenta diferença
estatisticamente significativa (p>0,05). Em relação a cor da pele, 65 (87,8%) eram
brancos e 9 (12,2%) eram pardos e o teste binomial, ao nível de significância  = 0,05,
indica diferença estatisticamente significativa (valor-p = 0) entre brancos e pardos
(GRAF. 1). A média de idade da amostra foi de 56,6 anos com desvio padrão de 14,23
anos, a idade mínima de 20 anos e a máxima de 86 anos e a mediana foi 56 anos.
(GRAF. 2).
Quando é realizada a comparação entre as idades dos participantes da amostra
e o sexo é observado que a idade na QA não discrimina o sexo (TAB. 4). A distribuição
das idades indica inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre
as idades de homens e mulheres. As análises estatísticas referentes a sexo, cor e
idade podem ser visualizados no APÊNDICE 1.
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Gráfico 1 – Distribuição da amostra por sexo e cor de pele

Cor da pele

Sexo
33
(44,6%)

41
(55,4%)

Mulher = 55,4%
Homem = 44,6%

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Gráfico 2 – Distribuição da amostra pela idade
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4.1.1 Hábitos viciosos

4.1.1.1 Exposição solar

A exposição dos pacientes aos raios solares foi avaliada por três critérios. A
primeira avaliação foi quanto ao tipo de ocasião que levou à exposição aos raios
solares: lazer, para aqueles que se expunham para prática de esportes ao ar livre e/ou
banhos de sol em praias e piscinas; trabalho, para aqueles que exerciam seus
trabalhos ao ar livre, como pescadores, pedreiros e finalmente aqueles que só se
expunham ocasionalmente ao sol, geralmente para se locomoverem de um lugar para
outro. A segunda avaliação foi quanto ao número total de anos de exposição aos raios
solares até o momento da primeira consulta, sendo que os pacientes foram divididos
em faixas de anos de exposição: menos de cinco anos, de 5 a 10 anos, de 10 a 15
anos, acima de 15 anos. Por fim, a terceira avaliação foi relativa à quantidade de horas
de exposição por semana, podendo ser até 10h/semana, de 10 a 20h/semana, de 20 a
30h/semana e acima de 30h/semana (TAB. 5). Com esses dados coletados foi possível
calcular o número total aproximado de horas que cada participante da amostra foi
exposto durante a vida (TAB. 6). No APÊNDICE 1 encontra-se a explicação de como foi
feito esse cálculo. Nenhum (100%) paciente relatou fazer uso de protetor solar labial
preventivamente, ou seja, antes do aparecimento de sinais e sintomas. Dezoito (24,3%)
pacientes continuavam em exposição solar constante no momento da primeira consulta.

4.1.1.2 Fumo, bebida alcoólica e drogas ilícitas

Onze (14,9%) participantes da amostra relataram que faziam uso de cigarros no
momento da anamnese e 19 (25,7%) eram ex-fumantes. Dos participantes da amostra
27(36,5%) faziam uso de álcool socialmente, nenhum relatou ser alcoólatra e 10
(13,5%) eram ex-usuários de álcool. Apenas 1 (1,4%) paciente relatou ser ex-usuário de
drogas ilícitas e nenhum (100%) relatou ser usuário.
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4.1.2 Condições físicas
Dos 74 participantes da amostra, 29 (39,2%) foram encaminhados para o
Ambulatório de Diagnóstico Oral por outros motivos e não tinham nenhuma queixa em
relação aos lábios. Dos que apresentavam alguma queixa, quando questionados
quanto ao motivo de procurarem um atendimento, a principal queixa de 14 (18,9%)
participantes da amostra foi sentir os lábios ressecados e/ou descamando (TAB. 7).
Mesmo que no momento do exame físico não houvesse presença de úlcera, 33 (44,6%)
pacientes relataram que já haviam notado o aparecimento de úlcera em algum
momento, embora apenas 10 (13,5%) desses pacientes tenham procurado ajuda
profissional por esse motivo. Apenas 23 (31,1%) pacientes relataram terem sido
esclarecidos da presença da QA anteriormente à sua primeira avaliação no ambulatório
de QA. Quanto ao tratamento prévio, 1 (1,4%) dos paciente havia se submetido a
tratamento com 5-fluoracil e 1 (1,4%) submetido à vermelhectomia.

4.1.2.1 História Patológica Pregressa

Durante a anamnese notou-se que 40 (54,1%) pacientes relataram uma ou mais
lesão, doença ou alteração em seu estado de saúde. Sendo que a alteração mais
frequente foi a hipertensão arterial em 28 (37,8%) pacientes e 6 (8,1%) relataram que já
haviam recebido o diagnóstico de câncer, sendo que 5 (6,7%) eram câncer bucal. Além
desses, outros pacientes relataram apresentar alergia, diabetes, Hepatite A, B e C,
hipotireoidismo, sífilis, psoríase dentre outras doenças. Dos dados coletados durante a
anamnese, contabilizou-se 21 (28,4%) pacientes com lesão oral além da QA, sendo
que 3 (4,1%) desses pacientes apresentaram mais de um tipo de lesão oral. Cinco
(6,8%) pacientes relataram que já haviam sido diagnosticados com CA bucal, sendo 3
(4,1%) desses pacientes com CA em lábio.
Dezenove (25,7%) participantes apresentaram algum sintoma em relação aos
lábios. Dentre os sintomas, 13 (17,6%) participantes da amostra relataram ardência, 5
(6,8%) referiram a presença de prurido e 4 (5,4%) alegaram sentir dor.
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Embora nem todos os pacientes soubessem relatar o histórico familiar, ainda
assim, 49 (66,2%) relataram que seus familiares já haviam apresentado histórico de
câncer; 30 (40,5%) com familiares descritos como portadores de diabetes e 24 (32,4%)
pacientes com familiares hipertensos.
Tabela 4 – Distribuição da amostra pela a idade e os sexos
Sexo

n

média

d.p. (*)

mínimo

máximo

mediana

a.i.q. (*)

Feminino

41

57,8

16,05

20

86

57

19

Masculino

33

55,0

11,64

31

76

55

16

(*) d.p.: desvio padrão; a.i.q: amplitude interquartílica (com base nas juntas de Tukey)
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 5 – Distribuição da amostra em relação à exposição solar
Ocasião

Anos de exposição

Horas/semana de exposição

Trabalho

Lazer

Ocasional

33 (44,6%)

22 (29,7%)

19 (25,7%)

Acima de 15 anos

De 10 a 15 anos

De 5 a 10 anos

Menos de 5 anos

26 (35,1%)

18 (24,3%)

18 (24,3%)

12 (16,2%)

Acima de 30h/sem

De 20 a 30h/sem

De 10 a 20h/sem

Até 10h/sem

10 (13,5%)

18 (24,3%)

16 (21,6%)

30 (40,5%)

h/sem=horas por semana. Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 6 – Distribuição da amostra pelo tempo total de exposição solar
Horas
total de
exposição
Paciente

650

1950

3250

4550

5850

9750

13650

16250

22750

31850

12

14

2

2

2

14

2

3

14

9

Percentual

(16,22%)

(18,92%)

(2,70%)

(2,70%)

(2,70%)

(18,92%)

(2,70%)

(4,05%)

(18,92%)

(12,16%)

(*)
(*) – Base percentual: 74 pacientes
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 7 – Motivos de procura por assistência especializada
Lábios ressecados
e/ou
descamando
N
14
%
18,9

Presença de
úlceras ou
ferimentos
10
13,5

Sintomas (prurido,
dor, ardência)

Presença
de placas

Diagnóstico prévio
de CA de lábio

Outros
motivos

5
6,8

5
6,8

2
2,7

10
13,5

Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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4.2 EXAME FÍSICO BUCAL

Durante o exame físico bucal foi realizado o diagnóstico clínico e encaminhado
para confirmação de diagnóstico e tratamento, caso necessário, de 8 (10,9%) pacientes
que apresentavam doença periodontal; 6 (8,11%) com língua geográfica; 4 (5,4%) com
estomatite protética; 2 (2,7%) com candidíase; 2 (2,7%) com mucocele, 1 (1,4%) com
abcesso, ceratose traumática, fibroma, herpes, líquen plano oral, mácula melanótica,
queilite glandular.

4.2.1 Exame

físico geral e exame físico específico do lábio

A sequência de exame físico geral do lábio foi iniciada pela identificação da
localização da QA em relação aos lábios superior e inferior afetados, sendo que apenas
10 (13,5%) indivíduos apresentaram alterações no lábio superior além do inferior, no
restante da amostra, os 64 (86,5%) indivíduos apresentaram apenas no lábio inferior.
Na identificação das lesões avaliadas pelo exame físico geral e específico dos lábios
foram consideradas as conceituações de livros, artigos e dicionários (ANÊXO I). O
ressecamento, que foi encontrado nos 74 (100%) participantes e a descamação em 53
(71,6%) dos participantes, foram as alterações mais frequentes (GRAF. 3).
Devido a necessidade de um registro, o mais preciso possível, do local onde
cada lesão ou alteração foi visualizada, foi feito um mapeamento dos lábios e criado um
diagrama com 14 regiões, sendo nove regiões no lábio inferior e cinco no lábio superior
(Fig. 6). Esse diagrama foi adotado no registro das alterações encontradas no exame
físico específico do lábio (pela ORO e pela VCO), para posterior comparação. As lesões
avaliadas pelos dois métodos foram: fissura, erosão, úlcera, crosta, lesão branca,
eritema e mancha acastanhada, sendo que o levantamento das lesões foi feito tanto em
razão do número de pacientes (TAB. 8 e 9) quanto das regiões do diagrama dos lábios
e, em relação à frequência que as lesões foram encontradas em cada região do
Diagrama do lábio, notou-se que as regiões que mais apresentaram lesões pela ORO
foram R2 e R3 e pela VCO foi R3 (TAB. 10 e 11). Levando-se em conta os dados
obtidos no exame físico geral do lábio (GRAF. 3) e no exame específico do lábio pela
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ORO (TAB. 8), pode-se observar que a alteração/lesão mais frequente é o
ressecamento, seguido pela descamação e pela lesão branca (GRAF. 4).
Gráfico 3 – Distribuição das lesões encontradas no exame físico geral do lábio

Ressecamento= 74 (100%)

Descamação= 53 (71,6%)

Apagamento difuso do limite
dermatomucoso= 41 (54,4%)
Perda da elasticidade= 38 (51,4%

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Figura 6 – Diagrama dos lábios

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Endurecimento do lábio= 18
(24,3%)
Aumento difuso do volume dos
lábio= 16 (21,6%)
Aumento focal do volume dos
lábios= 15 (20,3%)
Apagamento focal do limite
dermatomucoso= 15 (20,3%)
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Tabela 8 – Distribuição das lesões por paciente no exame físico específico do
lábio pela oroscopia
ORO

Fissura

Erosão

Úlcera

Crosta

Lesão branca

Eritema

Mancha acastanhada

10

6

4

3

43

36

30

(13,5%)

(8,1%)

(5,4%)

(4,1%)

(58,1%)

(48,6%)

(40,5%)

ORO=oroscopia. Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 9 – Distribuição das lesões por paciente no exame físico específico do
lábio pela videoroscopia
VCO

Fissura

Erosão

Úlcera

Crosta

Lesão branca

Eritema

Mancha acastanhada

5

24

4

8

61

63

40

(6,8%)

(32,4%)

(5,4%)

(10,8%)

(82,4%)

(85,1%)

(54,1%)

VCO=videoroscopia. Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 10 - Distribuição das lesões nas regiões no exame físico específico do
lábio pela orosocopia
ORO

FISSURA

EROSÃO

ÚLCERA

CROSTA

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
Total

3
1
5
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
13

0
3
0
0
0
1
0
1
2
0
0
1
0
0
8

1
0
2
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
7

0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3

LESÃO
BRANCA
3
13
14
13
10
4
10
9
7
0
0
0
0
0
83

ERITEMA
3
8
7
5
3
11
11
7
6
0
2
2
0
2
67

ORO=oroscopia. Fonte: Miranda AMO & Dias EP

MANCHA
ACASTANHADA
2
11
9
10
8
2
2
1
0
0
0
0
0
0
45

Total
12
37
37
30
23
21
23
19
16
0
2
3
0
3
226
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Tabela 11 - Distribuição das lesões nas regiões no exame físico específico do
lábio pela videorosocopia
VCO

FISSURA

EROSÃO

ÚLCERA

CROSTA

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
Total

2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5

2
3
4
1
6
4
2
3
3
0
0
1
0
0
29

1
0
2
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
7

0
2
2
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
8

LESÃO
BRANCA
20
28
29
29
31
24
16
13
13
1
2
2
1
0
209

ERITEMA
21
28
23
20
17
22
18
9
9
0
3
3
2
2
177

MANCHA
ACASTANHADA
8
19
13
11
11
7
8
3
1
1
2
0
1
0
85

Total
54
80
73
63
67
60
44
29
27
2
8
6
4
3
520

VCO=videoroscopia. Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Gráfico 4 - Distribuição das lesões encontradas pelo exame físico geral dos lábios e
pelo exame físico específico dos lábios pela oroscopia

Fonte: Miranda AMO & Dias EP
Exame Físico Geral= ressecamento, descamação, endurecimento, apagamento difuso/ focal do limite dermatomucoso, aumento
difuso/focal do volume dos lábios, perda da elasticidade
Exame físico específico=fissura, erosão, úlcera, crosta, lesão branca, eritema, mancha acastanhada
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4.3 DADOS DO TESTE DE AZUL DE TOLUIDINA

Todos os 74 pacientes fizeram o teste de azul de toluidina na primeira consulta,
no dia da biópsia e também em cada acompanhamento para o qual o paciente retornou.
Em relação aos resultados obtidos com a aplicação do teste no dia da primeira
consulta, das 1036 regiões do diagrama docoradas, 59 (5,7%) regiões apresentaram
retenção em 29 (39,2%) pacientes e 45 (4,3%) regiões foram coradas positivamente em
29 (39,2%) pacientes (FIG. 7). Notou-se que a descamação, que é frequente nos
pacientes com QA, foi a principal causa do número elevado de casos com retenção.
No dia da realização da biópsia, como parte do protocolo, todos os pacientes
foram submetidos a novo teste com o azul de toluidina, como um dos critérios para a
escolha da área de biópsia, dos 52 fragmentos retirados para análise histopatológica,
em 11 (21,2%) deles houve resultado positivo para o teste de azul de toluidina.

Figura 7 – Teste de azul de toluidina

A= paciente sem biópsia; B= CCE; C= CCE tipo verrucoso
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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4.4

DADOS DO ESTUDO CITOPATOLÓGICO.

Na consulta inicial, todos os 74 pacientes foram submetidos ao raspado de lábio
e de comissura labial (corados pelo PAS), para avaliação citopatológica, repetida a
cada retorno de acompanhamento em 53 (71,6%) pacientes, além de raspado também
no dia da biópsia. No total foram feitos 118 raspados de comissura labial (esfregaços e
colocaração pelo PAS), 191 raspados de lábio para confecção de esfregaços
convencionais e 39 fixados em meio líquido e encaminhados para processamento pelo
método Thin Prep, todos posteriormente corados pelo método de PAPANICOLAU.
Os resultados citopatológicos, considerados como principais, mais frequentes do
total dos 230 raspados de lábio corados pelo método de Papanicolau (FIG. 8), foram
displasia epitelial leve (41,3%) e ceratose (18,7%); 5 (2,2%) se apresentaram
hipocelulares e inadequados para análise (TAB. 12). Do total das 118 lâminas coradas
pelo PAS, 29 (24,6%) foram positivas para Candidíase.

Figura 8 – Imagens citopatológicas

Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 12 – Distribuição dos diagnósticos Citopatológicos principais pelos dois
métodos utilizados para processamento
Resultados Citopatológicos
Displasia epitelial leve
Ceratose
Inflamação leve
Dentro dos limites da normalidade
Displasia epitelial moderada
Disceratose
Sugestivo de malignidade
Descamação
Displasia epitelial intensa
Neoplasia epitelial maligna
CCE
Inflamação intensa
Inflamação moderada
Herpes
Material insuficiente para análise
Total

Convencional
78
31
24
23
15
5
2
2
1
0
2
1
1
1
5
191 (83,0%)

Meio líquido
17
12
1
1
2
1
1
0
1
2
0
1
0
0
0
39 (17,0%)

Total
95 (41,3%)
43 (18,7%)
25 (10,9%)
24 (10,4%)
17 (7,4%)
6 (2,6%)
3 (1,3%)
2 (0,9%)
2 (0,9%)
2 (0,9%)
2 (0,9%)
2 (0,9%)
1 (0,4%)
1 (0,4%)
5 (2,2%)
230

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

4.5

BIÓPSIA E AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA

4.5.1 Número de biópsia

Cinquenta e dois fragmentos foram selecionados de 45 pacientes da mostra,
sendo que quatro pacientes foram submetidos a mais de uma biópsia.

4.5.2 Escolha da área de biópsia

Os locais de biópsia foram escolhidos após análise meticulosa dos dados coletados
no exame físico geral do lábio, somados aos dados encontrados no exame físico
específico dos lábios (pela ORO e pela VCO), ao exame com azul de toluidina e a
citopatologia, sendo que das 52 biópsias consideradas para as avaliações desse
estudo, comparando a utilização dos dados obtidos pela VCO e pela ORO, em 23
(44,23%) casos a área selecionada para biópsia foi indicada exclusivamente pela VCO,
que identificou presença de lesões onde não foi possível observar nada a olho nu. Em

44

outros 9 (17,31%) pacientes, embora a ORO tenha detectado alguma lesão na região
submetida à biópsia, a VCO conseguiu observar mais lesões na região. No restante
final, ou seja, nos outros 20 (38,46%) casos, tanto a ORO quanto a VCO observaram as
mesmas lesões na região submetida à biópsia.

4.5.3 Resultados histopatológicos

Das 52 biopsias consideradas para análise, a histopatologia revelou 6 casos de
CA (GRAF. 5), sendo 4 (7,7%) de CCE associados à QA, 1 (1,9%), de Carcinoma
Basoescamoso associado à QA, 1 (1,9%) de Carcinoma Verrucoso associado à QA,
além de 17 (32,7%) casos de QA com displasia epitelial moderada/intensa (DEM/I) e 29
(55,8%) de QA com displasia epitelial leve (DEL).

4.5.4 Associação dos fragmentos submetidos à biópsia e as áreas anatômicas

Na escolha do local da biópsia, muitas vezes, a remoção do fragmento acabou
por envolver segmento de pele ou mucosa labial além do vermelhão, por causa da
localização de algumas lesões. Tentando avaliar se havia diferenças histopatológicas
da QA conforme o local que ela é encontrada foi feita a avaliação histopatológica
segmentando o fragmento conforme planejado em Material e Métodos. De acordo com
as divisões em segmentos referentes à pele, vermelhão e mucosa, dos 52 fragmentos
considerados para análises, 21 (40,4%) fragmentos apresentavam segmento de pele
envolvida, 52 (100%) de vermelhão e 34 (65,4%) de mucosa. A soma das medidas de
todos os fragmentos que foram analisados foi 339,66 mm, a medida média dos
fragmentos foi de 6,63 mm, o maior fragmento mediu 12,10 mm e o menor mediu 1,62
mm. A soma das medidas dos segmentos de pele adequados para análise foi 31,78
mm (9,4%) e a medida média dos segmentos foi de 1,51 mm. A soma das medidas dos
segmentos de vermelhão foi 256,96 mm (75,6%) e a medida média dos segmentos foi
de 4,94 mm. A soma das medidas dos segmentos de mucosa adequados para análise
foi 50,92 mm (15,0%) e a medida média dos segmentos foi de 1,50 mm. As avaliações
dos segmentos pele, vermelhão e mucosa foram feitas segundo critérios estabelecidos
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no Material e Métodos (TAB. 1, 2 e 3) e as tabelas com os resultados, separadas por
segmento, obtidas pelas avaliações se encontram no APÊNDICE 1. Comparando os
resultados obtidos na avaliação dos três segmentos, notou-se que os segmentos de
pele foram que apresentaram menor frequência de degeneração hidrópica da basal
(DHB) e de infiltrado inflamatório (TAB. 13) e que a maior espessura de ceratina, de
camada de epitélio e de fibrose subepitelial foram observadas no vermelhão (TAB. 14)
Todos os fragmentos analisados apresentaram algum grau de displasia epitelial,
embora os segmentos que compõe o fragmento, e correspondem às porções de pele,
vermelhão ou mucosa (FIG. 2), possam ter apresentado um diagnóstico histopatológico
diferente do diagnóstico histopatológico do fragmento total, pois para o resultado
histopatológico é considero a pior região. É por esse motivo que nas as análises
seguintes, alguns segmentos foram considerados sem displasia epitelial (sem DE),
embora façam parte de fragmentos com algum grau de displasia epitelial ou carcinoma.
Quando as medidas encontradas nesses segmentos são comparadas em função do
diagnóstico histopatológico foi notado que o CA está associado a maior espessura da
camada de ceratina, maior espessura do epitélio e menor espessura da fibrose sub
epitelial (TAB. 15). Fazendo a análise estatística dos resultados obtidos através da
análise histopatológica por segmento envolvido na biópsia (APÊNDICE 1), observou-se
que houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre a proporção de casos
de DEL e a proporção de casos com CA em relação ao tipo de ceratina presente; entre
a proporção de segmentos sem DE e a proporção de segmentos com presença de
displasia epitelial (DE) ou CA, independente do grau de DE presente, quanto à
aquisição da camada granulosa ou presença de hipergranulose; entre a proporção de
segmentos de CA e o restante dos casos quando a exocitose foi avaliada; entre a
proporção de segmentos Sem DE e a proporção de segmentos com presença de
displasia epitelial (DE) ou CA, independente do grau de DE presente, quanto à
presença de inversão de polaridade; entre a proporção de segmentos com diagnóstico
histopatológico de baixo risco (sem DE e/ou DEL) e a proporção de segmentos de alto
risco (DEM/I e/ou CA) quanto à presença de elastose solar com faixa; entre a proporção
de segmentos com diagnóstico histopatológico de baixo risco e a proporção de
segmentos de alto risco quanto à presença de infiltrado inflamatório leve ou ausência
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de infiltrado inflamatório; entre a proporção de segmentos com diagnóstico
histopatológico de baixo risco e a proporção de segmentos de alto risco quanto à
presença de infiltrado inflamatório mononuclear. Quanto ao hipercromatismo nuclear e
a classificação (ordinal) histopatológica, a análise estatística indicou associação
moderada

estatisticamente

significativa

(p

<

0,0001),

demonstrando

que

a

intensificação do hipercromatismo nuclear foi moderadamente acompanhada pela
intensificação da gravidade do diagnóstico histopatológico. Em relação ao aumento de
volume nuclear e a classificação (ordinal) histopatológica, observou-se associação de
intensidade de moderada a forte, com significância estatística (p < 0,0001), indicando
que o aumento do volume nuclear foi acompanhado pela intensificação da gravidade do
diagnóstico histopatológico. A análise entre o pleomorfismo celular e a classificação
(ordinal) histopatológica indicou associação de intensidade de moderada, com
significância estatística (p < 0,0001), demonstrando que o aumento do pleomorfismo
celular foi acompanhado da intensificação da gravidade do diagnóstico histopatológico.
(TAB. 16).

Gráfico 5 – Distribuição dos resultados histopatológicos

QA=queilite actínica; DEL=displasia epitelial leve; DEM/I=displasia moderada/intensa; CCE=carcinoma de células
escamosas. Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 13 – Comparação dos parâmetros avaliados nos três segmentos
Critérios avaliados
Sim
Não
Orto
Para
Mista
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Normal
Leve
M/I
Normal
Leve
M/I
Normal
Leve
M/I
Ausente
Leve
M/I
Carcinoma
Sim
Não
Ausente
Com faixa
Sem faixa
Mista
Ausente
Leve
M/I
Ausente
MN
PMN
Misto
Sim
Não

18(90,0%)

25(50,0%)

18(52,9%)

Sim
Não

18(85,7%)
3(14,3%)

47(95,9%)
2(4,1%)

31(91,1%)
3(8,9%)

Quantidade de fragmentos
Ceratinização / hiperceratose*
Tipo de ceratina*
Camada granulosa /
hipergranulose*
Edema
Espongiose
DHB*
Exocitose
Inversão de polaridade*
Hipercromatismo nuclear

Aumento de volume nuclear

Pleomorfismo celular

Displasia Epitelial e carcinoma

Ectasia vascular

Elastose solar

Presença de infiltrado
inflamatório

Tipo de infiltrado inflamatório
Associação entre infiltrado
inflamatório e destruição da
camada basal*
Fibrose subepitelial*

Segmentos avaliados
VERMELHÃO
52 (100,0%)
39(78,0%)
11(22,0%)
8(15,7%)
14(27,5%)
29(56,8%)
46(90,2%)
5(9,8%)
52(100,0%)
51(98,1%)
1(1,9%)
24(49,0%)
25(51,0%)
30(57,7%)
22(42,3%)
35(68,6%)
16(31,4%)
3(5,8%)
41(78,8%)
8(15,4%)
30(57,7%)
22(42,3%)
6(11,5%)
30(57,7%)
16(30,8%)
29(55,8%)
17(32,7%)
6(11,5%)
47(90,4%)
5(9,6%)
40(76,9%)
12(23,1%)
12(23,1%)
24(46,1%)
16(30,8%)
12(23,1%)
26(50,0%)
1426,9%)
25(50,0%)

PELE
21 (40,4%)
10(50,0%)
10(50,0%)
13(65,0%)
7(35,0%)
14(70,0%)
6(30,0%)
21(100,0%)
15(71,4%)
6(28,6%)
5(25,0%)
15(75,0%)
5(23,8%)
16(76,2%)
12(57,1%)
9(42,9%)
1(4,8%)
18(85,7%)
2(9,5%)
6(28,6%)
11(52,4%)
4(19,0%)
6(28,6%)
11(52,4%)
4(19,0%)
3(14,3%)
13(61,9%)
4(19,0%)
1(4,8%)
8(38,1%)
13(61,9%)
19(90,5%)
2(9,5%)
13(61,9%)
5 (23,8%)
3 (14,3%)
13 (61,9%)
5 (23,8%)
3(14,3%)
2(10,0%)

MUCOSA
34(65,4%)
34(100,0%)
2(5,9%)
25(73,5%)
7(20,6%)
26(76,5%)
8(23,5%)
33(97,1%)
1(2,9%)
34(100,0%)
16(47,1%)
18(52,9%)
13(38,2%)
21(61,8%)
15(44,1%)
19(55,9%)
5(14,7%)
28(82,4%)
1(2,9%)
10(29,4%)
20(58,8%)
4(11,8%)
18(52,9%)
13(38,2%)
3(8,9%)
10(29,4%)
20(58,8%)
4(11,8%)
24(70,6%)
10(29,4%)
1(2,9%)
29(85,3%)
3(8,9%)
1(2,9%)
11(32,4%)
17(50,0%)
6(17,6%)
11(32,4%)
16(47,1%)
7(20,5%)
16(47,1%)

Orto=ortoceratose; Para=paraceratose; M/I=Moderado/Intenso; PMN=Polimorfonucleados; MN=Mononucleados
*Critérios que não puderam ser avaliados em todos os fragmentos (Pele=21; Vermelhão=52; Mucosa=34)
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 14 – Comparativo das medidas identificadas e os segmentos avaliados
Critérios avaliados
Comprimento total da mucosa labial avaliada
Tamanho do segmento

Espessura de ceratina

Espessura de epitélio

Espessura da fibrose subepitelial

Maior
Menor
Média
Mediana
Maior
Média
Mediana
Maior
Média
Mediana
Menor
Média
Mediana
Maior
Menor
Média
Mediana

Pele
31,78mm
3,46mm
0,56mm
1,51mm
1,35mm
246,5 µm
58,28 µm
45,53 µm
453 µm
155,58 µm
136,1 µm
22,32 µm
47,81 µm
42,33 µm
209,3 µm
34,49 µm
112,75 µm
139,9 µm

Segmentos avaliados
Vermelhão Mucosa labial
256,96 mm
50,92mm
8,9 mm
4,33mm
1,62 mm
0,48mm
4,94 mm
1,50mm
4,69mm
1,4mm
421,9 µm
119,3 µm
79,97 µm
29,43 µm
54,82 µm
21,82µm
967,3 µm
595,5 µm
225,59 µm
215,68 µm
193,9 µm
183,4µm
9,11 µm
20,41 µm
44,69 µm
71,52 µm
44,81 µm
64,77µm
538,5 µm
498,0 µm
88,04 µm
58,82 µm
236,3 µm
197,8 µm
226,5 µm
151,8µm

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 15 – Comparativo das medidas identificadas e os diagnósticos histopatológicos
Critérios avaliados
Espessura de ceratina
Espessura de epitélio
Espessura de epitélio
Espessura da fibrose
subepitelial

Maior
Média
Maior
Média
Menor
Média
Maior
Média

SEM DE
58,2 µm
31,2 µm
428,4 µm
232,3 µm
36,2 µm
84,3 µm
378,3 µm
171,9 µm

Diagnósticos histopatológicos
DEL
DEM/I
328,5 µm
258,3 µm
51,7 µm
72,9 µm
453,0 µm
595,5 µm
182,1 µm
216,9 µm
9,11 µm
19,3 µm
49,9 µm
54,9 µm
538,5 µm
498,0 µm
193,3 µm
205,3 µm

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

CA
421,9 µm
146,7 µm
967,3 µm
501,0 µm
18,6 µm
30,6 µm
340,8 µm
137,7µm
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Tabela 16 – Distribuição dos parâmetros avaliados e os diagnósticos histopatológicos
Critérios avaliados
Ceratinização /
hiperceratinização
Tipo de ceratina
Aquisição camada granulosa
/ hipergranulose
Edema
Espongiose
DHB
Exocitose
Inversão de polaridade
Hipercromatismo nuclear

Aumento de volume nuclear

Pleomorfismo celular
Ectasia vascular

Elastose solar

Presença de infiltrado
inflamatório
Tipo de infiltrado
inflamatório
Associação entre infiltrado
inflamatório e destruição da
camada basal

Sim
Não
Orto
Para
Mista
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Normal
Leve
Mod/Int
Normal
Leve
Mod/Int
Normal
Leve
Mod/Int
Sim
Não
Ausente
Com faixa
Sem faixa
Mista
Ausente
Leve
Mod/Int
Ausente
Mononuclear
Polimorfonuclear
Misto
Sim
Não

Sem DE
11 (84,6%)
2 (15,4%)
3 (23,1%)
9 (69,2%)
1 (7,7%)
5 (38,5%)
8 (61,5%)
13 (100%)
12 (92,3%)
1 (7,7%)
5 (38,5%)
8 (61,5%)
4 (30,8%)
9 (69,2%)
3 (23,1%)
10 (76,9%)
5 (38,5%)
8 (61,5%)
10 (76,9%)
3 (23,1%)
11 (84,6%)
2 (15,4%)
9 (69,2%)
4 (30,8%)
1 (7,7%)
10 (76,9%)
2 (15,4%)
4 (30,8%)
8 (61,5%)
1 (7,7%)
4 (30,8%)
7 (53,8%)
2 (15,4%)
5 (38,5%)
8 (61,5%)

Diagnóstico histopatológico
DEL
DEM/I
46 (88,5%) 20 (87,0%)
16 (21,5%)
3 (13,0%)
15 (24,2%)
4 (16,7%)
19 (30,6%)
6 (25,0%)
28 (45,2%) 14 (58,3%)
51 (82,3%) 18 (75,0%)
11 (17,7%)
6 (25,0%)
62 (100%) 24 (96,0%)
1 (4,0%)
58 (93,5%) 23 (92,0%)
4 (6,5%)
2 (8,0%)
28 (45,9%)
8 (33,3%)
33 (54,1%) 16 (66,7%)
28 (45,2%)
9 (36,0%)
34 (54,8%) 16 (64,0%)
37 (60,7%) 16 (64,0%)
24 (39,3%)
9 (36,0%)
4 (6,5%)
56 (90,3%) 22 (88,0%)
2 (3,2%)
3 (12,0%)
6 (9,7%)
47 (75,8%)
9 (36,0%)
9 (14,5%)
16 (64,0%)
17 (27,4%)
2 (8,0%)
39 (62,9%) 11 (44,0%)
6 (9,7%)
12 (48,0%)
50 (80,6%) 21 (84,0%)
12 (19,4%)
4 (16,0%)
53 (85,5%) 20 (80,0%)
1 (1,6%)
1 (4,0%)
8 (12,9%)
4 (16,0%)
20 (32,2%) 12 (48,0%)
30 (48,4%)
8 (32,0%)
12 (19,4%)
5 (20,0%)
20 (32,3%) 12 (48,0%)
34 (54,8%)
6 (24,0%)
8 (12,9%)
7 (28,0%)
24 (39,3%) 10 (40,0%)
37 (60,7%) 15 (60,0%)

CA
5 (83,3%)
1 (16,7%)
1 (16,7%)
5 (83,3%)
4 (66,7%)
2 (33,3%)
7 (100%)
7 (100%)
4 (80,0%)
1 (20,0%)
7 (100%)
6 (85,7%)
1 (14,3%)
1 (14,3%)
6 (85,7%)
2 (28,6%)
5 (71,4%)
2 (28,6%)
5 (71,4%)
4 (57,1%)
3 (42,9%)
5 (71,4%)
1 (14,3%)
1 (14,3%)
7 (100%)
7 (100%)
4 (80,0%)
1 (20,0%)

Sim
12 (92,3%)
59 (95,2%) 21 (91,3%)
4 (66,7%)
Não
1 (7,7%)
3 (4,8%)
2 (8,7%)
2 (33,3%)
Orto=ortoceratose; Para=paraceratose; Mod/Int=moderada/intensa. Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Fibrose subepitelial
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4.5.5 Resultados histopatológicos das lâminas coradas pelo PAS

A presença de hifas e pseudo-hifas de Candida Albicans pode ser detectada por
meio de cultura, pela citopatologia e pela histopatologia (FIG. 9). No protocolo avaliado,
para os pacientes com diagnóstico clínico de CA de lábio, a biópsia foi realizada no dia
da primeira consulta, para todos os outros, foram realizados raspados para diagnóstico
citopatológico e, quando positivo para candidíase, o tratamento adequado era instituído
antes da realização da biópsia. Mesmo seguindo esse protocolo, dos 52 fragmentos
analisados pela histopatologia, 4 (7,7%) deles foram positivos para a presença de hifas
e/ou pseudo-hifas de Candida Albicans (corados pelo PAS).
Figura 9 – Imagem histopatológica de hifa de Candida Albicans (seta)

Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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4.5.6 Análise da Elastose solar

Seguindo o protocolo estabelecido no Material e Métodos para avaliação da
elastose solar, foram tomadas as medidas e avaliadas as formas de apresentação da
elastose solar classificada segundo a aparência (compacta, rede, mista). Analisando
esses dados, percebeu-se que nos segmentos da pele há predomínio de elastose solar
disposta em forma compacta, com diferença estatisticamente significativa (p<0,05),
enquanto que nos segmentos de vermelhão e mucosa (TAB. 17) há inexistência de
associação estatisticamente significativa (p > 0,05) entre as formas da elastose solar.
Para a análise estatística, ver APÊNDICE 1.
Em seguida, pelo sistema Aperio® foram calculadas as áreas de epitélio, de
fibrose subepitelial, de elastose solar e a área total (FIG. 10), e calculada a
porcentagem que cada medida tomada representou em relação à medida total (TAB.
18) para posterior comparação com o diagnóstico histopatológico e comparação entre a
porcentagem de elastose solar e idade dos pacientes, tempo total de exposição solar e
classificação clínica. Notou-se que no segmento de pele, a porcentagem da elastose
solar é maior quando comparada à porcentagem da presença de epitélio e fibrose
subepitelial, no vermelhão e mucosa pode-se perceber que a porcentagem de elastose
solar vai diminuindo gradativamente conforme se dirige para o interior da boca.

Tabela 17 – Distribuição da elastose solar pela sua forma de apresentação nos
segmentos pele, vermelhão e mucosa
Pele

Vermelhão

Mucosa

12 (92,3%)

17 (53,1%)

10 (43,5%)

Rede

1 (7,7%)

9 (28,1%)

11 (47,8%)

Mista

-

6 (18,8%)

2 (8,7%)

Total

13 (100%)

32 (100%)

23 (100%)

Compacta

Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 18 - Medidas das áreas de epitélio, fibrose subepitelial e elastose solar nos
segmentos de pele, vermelhão e mucosa
Paciente
4
6
8
11
12
14
15
17
22
24
25
26
29
30
36
39
41
43
44
45
46
47
51
54
56
56
58
62
70
74
74
74

Epitélio
8,9%
20,5%
15,7%
28,0%
8,5%
18,5%
17,2%
11,5%
31,6%
9,1%
13,9%
32,8%
8,6%
-

Pele
Fibrose
4,6%
1,5%
1,5%
9,7%
5,5%
5,7%
1,8%
7,8%
0,5%
11,6%
10,3%
7,7%
-

Elastose
54,9%
62,6%
52,6%
44,8%
52,3%
35,8%
62,8%
43,5%
36,6%
39,7%
35,5%
28,4%
44,7%
-

Epitélio
15,9%
14,2%
33,8%
27,9%
22,7%
15,3%
13,5%
18,1%
12,8%
14,1%
35,0%
22,7%
14,6%
14,0%
10,6%
36,2%
15,4%
32,2%
8,4%
11,8%
10,4%
1,8%
22,9%
16,7%
11,6%
36,2%
9,7%
29,7%
18,4%
19,1%
30,0%
21,5%

Vermelhão
Fibrose Elastose
0,5%
31,4%
5,7%
34,0%
54,6%
10,6%
20,2%
11,7%
39,2%
14,1%
33,9%
0,6%
31,6%
2,7%
40,4%
20,7%
26,2%
5,3%
40,6%
4,7%
38,3%
3,3%
33,2%
37,9%
3,8%
30,1%
35,4%
11,4%
12,3%
63,6%
23,0%
6,5%
31,2%
21,1%
27,7%
5,6%
28,4%
6,1%
19,4%
9,3%
17,7%
5,8%
16,8%
4,7%
20,3%
6,9%
13,9%
7,1%
30,0%
8,7%
16,4%
8,7%
26,8%
9,8%
11,8%
18,8%

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Epitélio
31,2%
20,0%
41,8%
19,7%
33,0%
40,9%
9,8%
16,6%
24,3%
30,3%
32,5%
12,4%
47,1%
21,5%
19,7%
19,2%
19,1%
21,1%
44,6%
20,2%
-

Mucosa
Fibrose Elastose
8,2%
9,0%
52,2%
17,3%
12,9%
8,9%
48,7%
61,0%
2,5%
17,0%
26,7%
26,6%
20,1%
14,8%
14,2%
42,2%
27,0%
23,1%
32,4%
11,5%
19,8%
11,9%
11,1%
44,6%
35,8%
4,6%
20,3%
16,2%
6,1%
14,2%
23,6%
13,5%
9,4%
1,2%
4,9%
38,9%
-
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Figura 10 – Cálculo das áreas pelo sistema Aperio®

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

4.6 ACOMPANHAMENTO DOS PARTICIPANTES DA AMOSTRA

Todos os 74 participantes da amostra foram submetidos ao protocolo inicial, que
constou de anamnese, exame físico, videoroscópico, raspado para diagnóstico
citopatológico, teste de azul de toluidina e biópsia (no mesmo dia do protocolo inicial
só para os pacientes com suspeita de CA, os outros que foram submetidos à biópsia,
esta foi realizada em uma consulta posterior) e acompanhamentos periódicos, por
tempo indeterminado, com intervalo de tempo de seis meses para os casos sem a
presença de displasia epitelial ou carcinoma e de três meses para os casos com
algum grau de displasia epitelial ou carcinoma. Para os pacientes que não realizaram
biópsia e são clinicamente leve, o acompanhamento foi com intervalo de seis meses e
para os demais, de três meses, conforme estabelecido no protocolo (ANEXO I). Dos
74 participantes, apenas 7 (9,5%) estiveram presentes apenas na consulta de
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protocolo inicial, todo o restante da amostra compareceu a pelo menos mais um
acompanhamento (TAB. 19). Todos os participantes foram orientados quanto às
medidas preventivas (uso de bloqueador solar labial, hidratação dos lábios e
abstenção de exposição ao sol no período de 10h às 16h, além de uso de boné e
chapéu) e, os que necessitaram, foram encaminhados para tratamento. Portanto, dos
74 participantes, 67 voltaram para pelo menos um acompanhamento e foi possível
perceber que 66 deles apresentaram melhoras nos aspectos clínicos dos lábios,
diminuindo o ressecamento e a descamação, e conforme o tipo de tratamento,
eliminando ou amenizando a presença de algumas lesões. Apenas um dos
participantes, embora tenha sido acompanhado com a frequência necessária ao caso
(13 acompanhamentos), apresentou piora do quadro clínico. Este paciente foi
diagnosticado com CCE e encaminhado para cirurgia, mas durante a cirurgia para a
remoção do CCE, o profissional optou por não remover uma lesão branca que tinha o
diagnóstico histopatológico de displasia epitelial moderada, deixando para um
segundo tempo cirúrgico a remoção. A paciente foi acompanhada e orientada para
que parasse de fazer uso de cigarros e removesse a lesão, mas a paciente não
atendeu a nenhuma das duas recomendações. Após um ano da primeira cirurgia,
nova biópsia foi realizada e o diagnóstico continuava de displasia epitelial moderada,
a paciente foi sendo acompanhada de 3 em 3 meses e raspados eram feitos em cada
acompanhamento; após mais um ano de acompanhamento, o diagnóstico
citopatológico indicou a presença de novo CCE, então nova biópsia foi realizada e foi
confirmada a presença de CCE. A paciente foi encaminhada para o INCA e foi
realizada nova cirurgia para remoção do CCE.
Com base nos acompanhamentos realizados nos pacientes da amostra e nas
análises do protocolo proposto, foi possível sugerir um protocolo específico de
acompanhamento para esses pacientes (FIG. 11). Para a periodicidade de remarcação
dos acompanhamento desses pacientes, foi proposto um protocolo (TAB. 20),
considerando o histopatológico de baixo risco aquele sem displasia epitelial ou com
displasia

epitelial

leve,

de

alto

risco

com

presença

de

displasia

epitelial

moderada/intensa ou CA; citopatológico de baixo risco aquele sem displasia epitelial ou
com displasia epitelial leve e de alto risco aqueles com presença de displasia epitelial
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moderada/intensa ou CA ou sugestivo de CA; TAT de baixo risco os com resultado
negativo ou retenção e de alto risco, os com resultado positivo; lesão:eritema, úlcera,
lesão branca, crosta, fissura, erosão e mancha acastanhada.

Tabela 19 – Distribuição da amostra em função do número de atendimentos
Consultas
1ª consulta sem acompanhamento
1ª consulta com 1 acompanhamento
1ª consulta com 2 acompanhamentos
1ª consulta com 3 acompanhamentos
1ª consulta com 4 acompanhamentos
1ª consulta com 5 ou mais acompanhamentos

n
7
21
19
11
5
11

%
9,5
28,4
25,7
14,9
6,8
14,9

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 20 – Sugestão de periodicidade no acompanhamento de pacientes com queilite
actínica
Condição do paciente

Periodicidade

Histopatológico de baixo risco e sem presença de lesão

anual

Histopatológico de baixo risco e com presença de lesão

semestral

Sem diagnóstico histopatológico, com classificação clínica de Inicial,
citopatologia com diagnóstico de baixo risco e toluidina de baixo risco e sem
lesão
Histopatológico de alto risco ou CA, submetido a tratamento e sem lesão pós o
tratamento
Histopatológico de alto risco ou CA, submetidos a tratamento e com lesão após
o tratamento

anual

semestral
trimestral

Histopatológico: baixo risco= sem displasia epitelial ou displasia epitelial leve; alto risco/CA= displasia moderada/intensa e
carcinoma;
Citopatologia: Baixo risco=inflamação, ceratose, displasia epitelial leve; alto risco/CA= displasia moderada/intensa e carcinoma;
TAT: baixo risco=negativo, retenção; alto risco=positivo.
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Figura 11 – Sugestão de novo protocolo para acompanhamento dos pacientes
com queilite actínica

Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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4.7 ANÁLISES COMPARATIVAS

4.7.1 Análise comparativa entre os métodos de visualização do exame específico
do lábio pela oroscopia e pela videoroscopia

Comparando-se os métodos de visualização clínica proposto para esse estudo,
ORO e VCO, percebeu-se que a VCO fornece a visualização de lesões não observadas
pela ORO, além de proporcionar melhor visão das lesões, dos seus contornos e
elevação. Dos dados coletados e comparados foram encontradas 520 lesões através
da VCO e 226 pela ORO (TAB. 21) e foi possível notar que apenas nos casos de úlcera
e crosta a VCO não apresentou supremacia na visualização das lesões. A seguir foi
realizada uma análise comparando os achados da VCO e da ORO (TAB. 22), agora
não mais região por região, mas comparando a presença ou não das lesões ou
alterações em cada paciente, sendo notado que pela VCO a lesão mais frequente nos
74 pacientes foi eritema em 63 (85,1%), seguida pela lesão branca em 61 (82,4%),
enquanto que pela ORO, a lesão mais frequente foi a lesão branca em 43 (58,1%), dos
participantes, seguida pelo eritema em 36 (48,6%) pacientes. As análises estatísticas
para se avaliar a supremacia de um método de visualização sobre o outro, que se
encontra no APÊNDICE 1, demonstraram que apenas para úlcera e crosta não há
diferença estatisticamente significativa entre os dois métodos.
4.7.2 Análise

comparativa

entre

os

diagnósticos

da

citopatologia

e

a

histopatologia

O total de raspados para diagnóstico citopatológico foi de 230; o total de
raspados no dia da biópsia foi 52, mas 4 (7,7%) lâminas foram descartadas por se
apresentarem inadequadas (2 lâminas com hipocelularidade e 2 lâminas estavam
danificadas), totalizando 48 lâminas para a análise comparativa com a histopatologia.
Para essa análise, as 48 lâminas de citopatologia correspondentes ao próprio dia da
biópsia foram revistas por um citopatologista experiente e novos laudos emitidos
quando necessário. Feita a análise comparativa dos 48 casos, foram encontrados 37
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(77,1%) casos coincidência diagnóstica e 11 (22,9%) com discordância diagnóstica. Na
análise de correlação entre os diagnósticos citopatológico e histopatológico, notou-se
que há associação significativa (p<0,05) de intensidade relativamente acentuada entre
o diagnóstico histopatológico e o diagnóstico citopatológico (TAB. 23). As descrições
estatísticas se encontram no APÊNDICE 1.
Tabela 21 – Distribuição das lesões no diagrama do lábio pelos métodos de
identificação
Fissura

Erosão

Úlcera

Crosta

Lesão branca

Eritema

Mancha acastanhada

Total

ORO

13

8

7

3

83

67

45

226

VCO

5

29

7

8

209

177

85

520

ORO=oroscopia; VCO=videoroscopia. Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 22 – Distribuição das lesões por paciente pelos métodos de identificação
ORO

VCO

Fissura
10

Erosão
6

Úlcera
4

Crosta
3

Lesão branca
43

Eritema
36

Mancha acastanhada
30

(13,5%)

(8,1%)

(5,4%)

(4,1%)

(58,1%)

(48,6%)

(40,5%)

5

24

4

8

61

63

40

(6,8%)

(32,4%)

(5,4%)

(10,8%)

(82,4%)

(85,1%)

(54,1%)

ORO=oroscopia; VCO=videoroscopia. Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 23 – Correlação entre os diagnósticos Citopatológico e Histopatológico
Diagnóstico citopatológico
Baixo risco
Alto risco
Total

Diagnóstico histopatológico
Baixo risco
Alto risco
24
8
3
13
27
21

Total
37
11
48

Baixo risco=sem displasia epitelial ou com displasia epitelial leve; Alto risco=displasia epitelial moderada/intensa ou
carcinoma. Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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4.7.3 Análise comparativa entre os diagnósticos histopatológicos e as lesões
presentes nos locais de biópsia

Como o histopatológico é considerado padrão ouro para se definir a gravidade da
QA, foi feita uma análise avaliando a associação entre o resultado histopatológico (grau
de displasia epitelial ou presença de CA) e as lesões presentes no local da biópsia feita.
Para essa avaliação, 52 biópsias foram consideradas adequadas para análise, com
presença de 73 lesões nas áreas submetidas à biópsia. Cada um dos 52 fragmentos foi
dividido nas porções de pele, vermelhão e mucosa, conforme a existência deles na
biópsia realizada. Vinte e um segmentos referidos como sendo da porção da pele, 52
de vermelhão e 34 de mucosa labial foram analisados. Embora tenham sido analisados
21 segmentos de pele, 22 lesões estavam presentes nesses segmentos; nos 52
segmentos de vermelhão foi possível identificar 67 lesões e nos 34 segmentos da
mucosa labial havia 38 lesões, esse fato ocorreu porque havia segmentos com mais de
uma lesão presente. No segmento de pele, a lesão branca (45,5%) foi a lesão mais
frequente (TAB. 24), da mesma forma que no segmento de vermelhão (TAB. 25). Já na
mucosa labial, o eritema (28,9%) foi o mais visualizado (TAB. 26). Depois dessas
avaliações, todas as lesões foram agrupadas e distribuídas pelos seus respectivos
diagnósticos histopatológicos, notou-se que 100% dos casos de úlcera estão
associados com displasia epitelial moderada/intensa ou CA (TAB. 27).
Analisando-se as proporções de cada lesão em função do diagnóstico
histopatológico (TAB. 28) e considerando-se os resultados como de baixo risco (sem
displasia epitelial e displasia epitelial leve) e de alto risco e CA (displasia
moderada/intensa e carcinoma), foi possível observar que o teste binomial, ao nível de
significância  = 0,05, indica evidência estatística (p<0,05) de que a proporção de casos
de eritema de alto risco, diagnosticados pelo exame histopatológico, é menor do que a
proporção de casos de baixo risco (valor-p = 0,005). Indica evidência de que a
proporção de casos de úlcera, lesão branca, mancha acastanhada e crosta de alto
risco, diagnosticados pelo exame histopatológico, não diferem, com significância
estatística (p>0,05), da proporção de casos de baixo risco (valor-p = 0,063 valor-p =
0,080; valor-p = 0,581 e valor-p = 0,375, respectivamente).
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Tabela 24 - Distribuição das lesões em pele e os resultados histopatológicos
Histopatológico

Fissura

Erosão

Úlcera

Crosta

Eritema

-

Lesão
branca
1
(4,5%)
8
(36,4%)
1
(4,5%)
-

Sem DE

-

-

-

-

DEL

-

-

-

DEM / I

-

-

Carcinoma

-

-

Total

-

-

1
(4,5%)
1
(4,5%)
2
(9,1%)

1
(4,5%)
-

Mancha
acastanhada
-

Sem
lesão
-

-

1
(4,5%)
-

-

-

4
(18,2%)
2
(9,1%)
-

1
(4,5%)

10
(45,5%)

2
(9,1%)

1
(4,5%)

6
(27,3%)

2
(9,1%)
-

Total
3
(%)
14
(63,6%)
4
(18,2%)
1
(4,5%)
22
(100%)

Sem DE=sem displasia epitelial; DEL= displasia epitelial leve; DEM/I= displasia epitelial moderada/intensa.
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 25 - Distribuição das lesões em vermelhão do lábio nos resultados
histopatológicos
Histopatológico

Fissura

Erosão

Úlcera

Crosta

Sem DE
DEL

-

-

-

-

DEM / I

-

-

Carcinoma

-

-

Total

-

-

2
(3,0%)
1
(1,5%)
3
(4,5%)

1
(1,5%)
3
(4,5%)
4
(6,0%)

Lesão
branca
15
(22,4%)
11
(16,4%)
3
(4,5%)
29
(43,3%)

Eritema
13
(19,4%)
7
(10,4%)
1
(1,5%)
21
(31,3%)

Mancha
acastanhada
5
(7,5%)
5
(7,5%)
-

Sem
lesão
-

10
(14,9%)

-

-

Total
33
(49,3%)
26
(38,8%)
8
(11,9%)
67
(100%)

Sem DE=sem displasia epitelial; DEL= displasia epitelial leve; DEM/I= displasia epitelial moderada/intensa.
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 26 - Distribuição das lesões em mucosa labial nos resultados
histopatológicos
Histopatológico

Fissura

Erosão

Úlcera

Crosta

Sem DE

-

-

-

-

DEL

-

-

-

-

DEM / I

-

-

-

-

Carcinoma
Total

-

-

-

-

Lesão
branca
3
(7,9%)
3
(7,9%)
2
(5,3%)
8
(21,1%)

Eritema
3
(7,9%)
7
(18,4%)
1
(2,6%)
11
(28,9%)

Mancha
acastanhada
2
(5,3%)

2
(5,3%)

Sem
lesão
5
(13,2%)
11
(28,9%)
1
(2,6%)
17
(44,7%)

Total
11
(28,9%)
23
(60,5%)
4
(10,5%)
38
(100%)

Sem DE=sem displasia epitelial; DEL= displasia epitelial leve; DEM/I= displasia epitelial moderada/intensa.
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 27 - Distribição das lesões pelos respectivos diagnósticos
histopatológicos
Diagnóstico
histopatológico

Fissura

Erosão

Úlcera

Crosta

Sem DE

-

-

-

-

DEL

-

-

-

DEM/I

-

-

Carcinoma

-

-

Total

-

-

3
(60%)
2
(40%)
5
(100%)

1
(20%)
1
(20%)
3
(60%)
5
(100%)

Lesões
Lesão
branca
4
(8,5%)
26
(55,3%)
14
(29,8%)
3
(6,4%)
47
(100%)

Eritema
5
(14,7%)
20
(58,5%)
8
(23,5%)
1
(2,9%)
34
(100%)

Mancha
acastanhada
8
(61,5%)
5
(38,5%)
13
(100%)

Total
9
(8,7%)
55
(52,8%)
31
(29,8%)
9
(8,7%)
104
(100%)

Sem DE=sem displasia epitelial; DEL= displasia epitelial leve; DEM/I= displasia epitelial moderada/intensa.
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 28 - Comparações entre os grupos de alto risco e CA e de baixo risco,
segundo o tipo de lesão
Lesão

Gravidade em função do
diagnóstico histopatológico

n

Proporção

Alto risco/CA

5

100%

Baixo risco

-

0%

Alto risco/CA

4

80%

Baixo risco

1

20%

Alto risco/CA

17

36,2%

Baixo risco

30

63,8%

Alto risco/CA

9

26,5%

Baixo risco

25

73,5%

Alto risco/CA

5

38,5%

Baixo risco

8

61,5%

Úlcera

Crosta

Lesão branca

Eritema

Mancha
acastanhada

valor-p pelo
teste binomial

Diferença
estatisticamente
significativa

0,063

NÃO

0,375

NÃO

0,080

NÃO

0,010

SIM

0,581

NÃO

Baixo risco=sem displasia epitelial ou com displasia epitelial leve; Alto risco/CA=displasia epitelial moderada/intensa
ou carcinoma. Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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4.7.4 Análise comparativa entre os diagnósticos histopatológicos e o resultado
do teste de azul de toluidina

Antes de realizar as 52 biópsias, foi feito o teste de azul de toluidina em todo o
lábio afetado e dos 11 casos que foram positivo para o teste, a porcentagem maior
ocorreu nos casos de CA (TAB. 29).

4.7.5 Análise comparativa entre os diagnósticos histopatológicos e o exame
físico pela orosocopia

Após criteriosa análise do resultado do exame físico pela ORO, da VCO, do TAT
e do diagnóstico citopatológico, o local da biópsia foi escolhido. Dos 52 locais onde
havia presença de lesões e a biópsia foi realizada, em 23 deles a ORO não foi capaz de
identificar a presença de lesão. Comparando o resultado do exame físico com o
diagnóstico histopatológico, notou-se que em 35,34% dos casos com DEM/I, ORO não
foi capaz de identificar nenhuma lesão no local (TAB. 30).

4.7.6 Análise comparativa entre os diagnósticos histopatológicos e a forma de
apresentação da elastose solar

Depois de analisado o padrão de distribuição da elastose solar (compacta, rede,
mista) em cada segmento, procurou-se identificar se havia relação com o diagnóstico
histopatológico (TAB. 31). Agrupando as formas de apresentação da pele, do
vermelhão e da mucosa, comparou-se com o resultado histopatológico e percebeu-se
que em nenhum dos segmentos (pele, vermelhão e mucosa) houve associação
estatisticamente significativa (p > 0,05) entre a forma de apresentação da elastose solar
e seu respectivo diagnóstico histopatológico (TAB. 32). Para a análise estatística, ver
APÊNDICE 1.
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Tabela 29 - Distribuição dos resultados do teste de azul de toluidina pelos seus
respectivos resultados histopatológicos
Resultado do teste
de azul de toluidina
Negativo
Positivo
Total

Diagnóstico histopatológico
DEM/I
CARCINOMA
13 (76,5%)
2 (33,3%)
4 (23,5%)
4 (66,7%)
17 (100%)
6 (100%)

DEL
26 (89,7%)
3 (10,3%)
29 (100%)

Total
41 (78,8%)
11 (21,2%)
52 (100%)

DEL= displasia epitelial leve; DEM/I= displasia epitelial moderada/intensa.
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 30 - Distribuição dos resultados do exame físico pela oroscopia e seus
respectivos resultados histopatológicos
Resultado do exame físico
pela ORO
Presença de lesão
Ausência de lesão
Total

DEL
12 (41,4%)
17 (58,6%)
29 (100%)

Diagnóstico histopatológico
DEM/I
CARCINOMA
11 (64,7%)
6 (100%)
6 (35,3%)
17 (100%)
6 (100%)

Total
29 (55,8%)
23 (44,2%)
52 (100%)

DEL= displasia epitelial leve; DEM/I= displasia epitelial moderada/intensa.
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 31 – Relação entre o resultado histopatológico e a forma de
apresentação da elastose solar no segmento da pele, vermelhão e mucosa
Pele

Vermelhão

Mucosa

Baixo risco

Alto risco/ CA

Baixo risco

Alto risco/CA

Baixo risco

Alto risco/CA

Compacta

9 (90%)

3 (100%)

8 (44,4%)

9 (64,3%)

7 (36,8%)

2 (66,7%)

Rede

1 (10%)

-

6 (33,3%)

3 (21,4%)

10 (52,6%)

1 (33,3%)

Mista

-

-

4 (22,3%)

2 (14,3%)

2 (10,6%)

-

Total

10 (100%)

3 (100%)

18 (100%)

14 (100%)

19 (100%)

3 (100%)

Baixo risco=sem displasia epitelial ou com displasia epitelial leve; Alto risco/ CA=displasia epitelial
moderada/intensa ou carcinoma. Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 32 – Distribuição da elastose solar pela sua forma de apresentação pelo
diagnóstico histopatológico
Compacta

Rede

Mista

Total

Baixo risco

24 (51,1%)

17 (36,1%)

6 (12,8%)

47 (100%)

Alto risco ou CA

15 (71,4%)

4 (19,1%)

2 (9,5%)

21 (100%)

Total

39 (57,4%)

21 (30,9%)

8 (11,7%)

68 (100%)

Baixo risco=sem displasia epitelial ou com displasia epitelial leve; Alto risco=displasia epitelial moderada/intensa ou carcinoma.
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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4.7.7 Análise

comparativa

entre

os

diagnósticos

histopatológicos

e

a

porcentagem de epitélio, fibrose subepitelial e a elastose solar

Visando identificar se havia relação entre a proporção da elastose solar em
relação à proporção de epitélio e de fibrose subepitelial e sua gravidade histopatológica,
foi realizada uma análise dos dados obtidos por esse levantamento e observou-se que
os 4 (100%) casos sem presença de fibrose subepitelial no segmento de mucosa
estavam associados com DE alto risco e CA e no vermelhão isso ocorreu em 6 (75%)
dos oito casos (TAB. 33). A análise estatística não encontrou diferença estatisticamente
significativa (p>0,05) entre as proporções avaliadas (epitélio, fibrose subepitelial e
elastose solar) e seus respectivos diagnósticos histopatológicos (alto grau e baixo grau)
para os segmentos de pele e mucosa, mas houve evidencia de existência de diferença
estatisticamente significativa (p<0,05) entre a proporção de elastose solar e o
diagnóstico histopatológico de alto risco nos segmentos de vermelhão, ou seja, para a
elastose em vermelhão, o grupo de diagnóstico histopatológico de alto risco ou CA
apresenta, com significância estatística (p<0,05), valores mais altos do que o grupo de
baixo risco. Embora na mucosa não tenha sido possível encontrar diferença
estatisticamente significativa entre as proporções de elastose, fibrose e epitélio e seus
respectivos diagnósticos histopatológicos, notou-se uma distribuição mais uniforme
entre as proporções avaliadas do que nos outros segmentos. (APÊNDICE 1)
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Tabela 33 – Distribuição entre as porcentagens de epitélio, fibrose subepitelial e
mucosa com o resultado histopatológico e nos três segmentos
Paciente
4
6
8
11
12
14
15
17
22
24
25
26
29
30
36
39
41
43
44
45
46
47
51
54
56
56
58
62
70
74
74
74

Diagn.
Histopat.
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
2

Epitélio

Pele
Fibrose

Elastose

8,9%
20,5%
15,7%
28,0%
8,5%
18,5%
17,2%
11,5%
31,6%
9,1%
13,9%
32,8%
8,6%
-

4,6%
1,5%
1,5%
9,7%
5,5%
5,7%
1,8%
7,8%
0,5%
11,6%
10,3%
7,7%
-

54,9%
62,6%
52,6%
44,8%
52,3%
35,8%
62,8%
43,5%
36,6%
39,7%
35,5%
28,4%
44,7%
-

Vermelhão
Epitélio Fibrose Elastose

Epitélio

Mucosa
Fibrose Elastose

15,9%
14,2%
33,8%
27,9%
22,7%
15,3%
13,5%
18,1%
12,8%
14,1%
35,0%
22,7%
14,6%
14,0%
10,6%
36,2%
15,4%
32,2%
8,4%
11,8%
10,4%
1,8%
22,9%
16,7%
11,6%
36,2%
9,7%
29,7%
18,4%
19,1%
30,0%
21,5%

31,2%
20,0%
41,8%
19,7%
33,0%
40,9%
9,8%
16,6%
24,3%
30,3%
32,5%
12,4%
47,1%
21,5%
19,7%
19,2%
19,1%
21,1%
44,6%
20,2%
-

8,2%
17,3%
8,9%
61,0%
26,7%
20,1%
14,2%
27,0%
11,5%
11,9%
35,8%
20,3%
6,1%
23,6%
9,4%
4,9%
-

0,5%
5,7%
10,6%
11,7%
14,1%
0,6%
2,7%
20,7%
5,3%
4,7%
3,3%
3,8%
11,4%
6,5%
21,1%
5,6%
6,1%
9,3%
5,8%
4,7%
6,9%
7,1%
8,7%
11,8%

31,4%
34,0%
54,6%
20,2%
39,2%
33,9%
31,6%
40,4%
26,2%
40,6%
38,3%
33,2%
37,9%
30,1%
35,4%
12,3%
63,6%
23,0%
31,2%
27,7%
28,4%
19,4%
17,7%
16,8%
20,3%
13,9%
30,0%
16,4%
8,7%
26,8%
9,8%
18,8%

9,0%
52,2%
12,9%
48,7%
2,5%
17,0%
26,6%
14,8%
42,2%
23,1%
32,4%
19,8%
11,1%
44,6%
4,6%
16,2%
14,2%
13,5%
1,2%
38,9%
-

Diagn. Histopat. (diagnóstico histopatológico): 1= baixo risco (sem displasia epitelial ou com displasia epitelial leve); 2= alto risco
(displasia epitelial moderada/intensa); 3= CA (carcinoma). Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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4.7.8 Análise comparativa entre a porcentagem de elastose solar e a idade,
tempo total de exposição solar e classificação clínica

Tentando avaliar se havia correlação entre a porcentagem de elastose solar
presente em cada segmento avaliado (pele, vermelhão e mucosa) e a idade do
paciente, o tempo total de exposição e a classificação clínica, várias análises
estatísticas foram realizadas (APÊNDICE 1), mas não foi possível encontrar nenhuma
correlação com diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre as variáveis
pesquisadas e a porcentagem de elastose solar.

4.7.9

Análise comparativa entre a expressão imuno-histoquímica do p63 e o
resultado histopatológico

Dos 35 cortes submetidos à imuno-histoquímica para investigação da reatividade
ao anticorpo anti-p63, em 6 (17%) não foi possível detectar a presença da proteína p63
por possível problema técnico e foram excluídos da análise de concordância
diagnóstica. Em 21(72,4%) cortes houve concordância entre os critérios utilizados na
coloração pela HE e o grau de imunopositividade para o p63, sendo 14 displasias
epiteliais leves (p63=grau I) e 6 moderadas (p63=grau 2) e um carcinoma (p63=grau 3).
Nos 7(24,1%) cortes discordantes, quatro corresponderam a displasia epitelial leve e
foram interpretados como p63 grau II e três que corresponderam à displasia epitelial
moderada, foram interpretados como p63 grau I. Em apenas 1(3,4%) corte no qual foi
diagnosticado

displasia

epitelial

leve

na

coloração

imunopositividade para p63 foi negativo (TAB. 34).

pela

HE,

o

padrão

de
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Tabela 34 – Comparação entre os resultados histopatológico e o p63
P63
0
1
2
3
Total

Histopatológico
Baixo risco Alto risco carcinoma
1
14
3
4
6
1
19
9
1

0= poucos núcleos positivos e restritos à camada basal; 1= vários núcleos positivos na camada basal e parabasal; 2=
grau 1 somado a alguns núcleos na camada média ou acima; 3= grau 2 somado a vários núcleos na camada média ou acima.
Baixo risco=sem displasia epitelial ou com displasia epitelial leve; Alto risco=displasia epitelial moderada/intensa. Fonte:
Miranda AMO & Dias EP

4.8 PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA

4.8.1 Análise das características clínicas encontradas

A classificação clínica a princípio adotada para esse estudo foi a classificação
utilizada em um trabalho realizado junto a uma colônia de pescadores na ilha de Santa
Catarina. Segundo os parâmetros utilizados por Silva (2006) e com as lesões
identificadas pela ORO, do total da amostra foram encontrados 24 (32,4%) casos
clinicamente leves, 3 (4,1%) casos clinicamente moderados e 47 (63,5%) casos
clinicamente severos; utilizando-se da VCO esse resultado tem pouca alteração,
passando para 26 (35,1%) casos clinicamente leves, 1 (1,4%) casos clinicamente
moderados e 47 (63,5%) casos clinicamente severos. Mas notou-se que algumas
lesões não estavam sendo contempladas pela classificação de Silva (2006) e em
relação ao apagamento do limite dermatomucoso, foi observado que, em alguns casos,
esse apagamento era apenas parcial, ficando a dúvida de como classificar esses
pacientes. A partir dessas dúvidas, foram feitas análises dos dados referentes à
frequência das lesões pelos dois métodos de visualização (APÊNDICE 1) e notou-se
que as lesões mais frequentes, como as lesões brancas, os eritemas, as manchas
acastanhadas (FIG. 12), não estavam incluídas pela classificação de Silva (2006). Além
disso, quando se comparou o resultado histopatológico e sua classificação clínica
(desses 45 pacientes incluídos nessa comparação, não houve diferença na
classificação clínica utilizando a ORO ou a VCO), notou-se que em 5 (11,1%) casos a
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classificação clínica foi de QA leve e seus resultados histopatológicos de QA com
displasia epitelial moderada/intensa, discrepância preocupante, pois nos casos de
presença da displasia epitelial moderada/intensa há a necessidade de intervenção, não
podendo o paciente permanecer apenas com medidas de prevenção e hidratação e,
nesses casos, a classificação clínica não foi capaz de sugerir a necessidade de biópsia
imediata (TAB. 35). Para aprofundar os estudos visando resolver esses impasses,
foram aplicadas as análises estatísticas adequadas nos dados coletados tendo em vista
determinar a relevância da presença de cada lesão analisada nos pacientes com QA,
para formular e propor uma nova classificação que abrangesse as principais e mais
comuns lesões presentes na QA e pudesse orientar melhor como o clínico deve agir
frente ao paciente com QA.
As análises foram feitas levando-se em conta o que já está comprovado em
relação à QA, como a idade dos pacientes, sua relação com a exposição solar e o
resultado histopatológico. A primeira análise foi feita relacionando as idades dos
pacientes e quais as lesões que eles apresentavam, tanto nos achados pela ORO
quanto pela VCO (APÊNDICE 1). A avaliação dessas duas variáveis, idade e lesão,
indicou que apenas para as lesões/alterações “apagamento difuso do limite
dermatomucoso”, “aumento difuso do volume dos lábios” e “perda da elasticidade”
houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. O “ressecamento”
apresentou constância em todos os casos avaliados, porém não permite teste para
avaliar a diferença de idade entre grupos que apresentem e que não apresentem essa
alteração.
Em seguida foi avaliada a associação da razão da exposição (trabalho, lazer,
ocasional) em relação às lesões presentes (APÊNDICE 1). Esta avaliação relativa às
pessoas que apresentaram a respectiva lesão e aquelas que não apresentaram indicou
que apenas para as o “aumento focal do volume dos lábios” e o “endurecimento” na
técnica da ORO e a “lesão branca” na técnica da VCO houve associação
estatisticamente significativa entre as variáveis lesão e tipo de exposição.
Ainda em relação à exposição solar, foi feita avaliação (APÊNDICE 1) da
associação do tempo total de exposição com as lesões que esses pacientes
apresentaram indicando que para a “descamação”, o “aumento focal de volume dos
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lábios”, o “apagamento difuso do limite dermatomucoso”, o “endurecimento” e a “lesão
branca” na técnica da ORO e a “lesão branca” na técnica da VCO houve associação
estatisticamente significativa entre as variáveis lesão e tempo de exposição.
Agrupando os resultados das avaliações supracitadas, é possível notar que o
“apagamento difuso do limite dermatomucoso” e a “perda da elasticidade” estão
associados aos pacientes com mais idade, enquanto que o “aumento difuso do volume
dos lábios” está mais presente nos mais jovens. Quanto ao motivo da exposição solar,
nota-se que a “lesão branca”, o “endurecimento” e o “aumento focal do volume dos
lábios” estão associados aos que se expuseram ao sol por motivo de trabalho, situação
em que o indivíduo se expõe ao sol com mais frequência. Em relação ao tempo total de
exposição, percebeu-se que quanto maior o tempo de exposição solar maior a
probabilidade do aparecimento de “lesão branca”, “apagamento difuso do limite
dermatomucoso”, “endurecimento”, “descamação” e “aumento focal do volume dos
lábios” pela ORO, enquanto que pela VCO a “lesão branca” também está associada ao
mesmo critério.
Acrescentando a essas análises a que foi feita comparando as lesões presentes
nos locais de biópsia com seus respectivos diagnósticos histopatológicos (TAB. 28),
podemos, a princípio, separar as lesões em dois grupos: o primeiro grupo, relacionado
com menor gravidade histopatológica, menor exposição solar e menor idade dos
participantes, teríamos o aumento difuso do volume dos lábios e o eritema, sugerindo
ser lesão presente na fase inicial da QA; o segundo grupo com lesões que aparecem
relacionadas a maior gravidade histopatológica, participantes com idade mais avançada
e com maior tempo de exposição solar, teríamos o apagamento difuso do limite
dermatomucoso, perda da elasticidade, lesão branca, endurecimento, aumento focal do
volume dos lábios e a úlcera, que muito embora o nível descritivo (valor-p) do teste
estatístico não tenha sido menor do que 0,05, ele, ao se estabelecer abaixo de 0,1 (a
saber, 0,063), deixa transparecer uma tendência de que a proporção de úlceras
associadas à gravidade de alto risco seja maior do que a associada à gravidade de
baixo risco.
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Figura 12 - Distribuição das lesões segundo suas significâncias estatísticas

As lesões que não apresentam diferença estatisticamente significante quanto a frequência, econtram-se
agrupadas no mesmo retângulo; *Lesões não contempladas pela Classificação Clínica de Silva (2006)
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 35 - Comparação entre o resultado histopatológico e a classificação
clínica de Silva (2006)
Classificação
Resultado histopatológico
clínica de Silva
DEL
DEM/I
CARCINOMA
Total
(2006)
Leve
10 (22,2%)
15
5 (11,1%)
Moderada
Severa
16 (35,6%)
10 (22,2%)
4 (8,8%)
30
Total
26
15
4
45
DEL= displasia epitelial leve; DEM/I= displasia epitelial moderada/intensa.
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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4.8.2 Proposta de classificação clínica para a queilite actínica

Com base nos resultados das análises feitas na tentativa de propor uma nova
classificação clínica para a QA, que pudesse completar algumas lacunas que Silva
(2006) deixou na sua classificação (FIG. 13), chegou-se a uma nova classificação
clínica para a QA (FIG. 14). Para se verificar se as lesões foram distribuídas
corretamente pelas categorias dessa nova classificação, mais uma análise foi feita
dividindo a amostra por faixa etária com intervalos de 10 anos e correlacionando com
as lesões apresentadas por esses pacientes, divididas dentro da classificação
prosposta, visando avaliar se o grupo de lesões como foram distribuídas na nova
classificação estava relacionado com a faixa etária dos pacientes (TAB.36).
Essas análises demonstraram que a faixa etária que agrupa o maior número de
indivíduos (36,4%) é a faixa de 50-59 anos; o mesmo ocorre com o maior número de
indivíduos do sexo masculino (39,39%), do sexo feminino (34,15%) e também de cor de
pele branca (38,46%). As análises também demonstraram que as lesões agrupadas na
QA avançada são inexistentes na faixa etária de 20-29 anos, com apenas um caso de
úlcera na faixa de 30-39 anos e que essas lesões apenas começam a se tornar mais
presente na faixa a partir de 40-49 anos.
Para demonstrar que esta nova classificação, além de abranger as lesões
encontradas com frequência na QA de forma criteriosa, também atende ao propósito de
não deixar de indicar a realização da biópsia nos casos da presença de displasia
epitelial moderada/intensa ou CA, avaliamos o resultado histopatológico de cada caso,
considerado padrão-ouro da QA, em relação à nova classificação com as lesões
identificadas pela ORO e pela VCO, assim como foi feito com a classificação de Silva
(TAB. 36), visando identificar se os casos de QA classificadas como “Inicial” teriam o
resultado histopatológico de displasia epitelial moderada/intensa ou CA. Esse é o único
resultado não aceitável para uma classificação clínica, pois ela estaria indicando que
bastaria o acompanhamento do paciente, enquanto que na realidade, haveria
necessidade de intervenção com a realização de biópsia e o tratamento adequado para
o caso. Baseado nas análises é possível perceber que, na classificação de Silva, em 5
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(10,9%) casos classificados como “leve”, dentre os 45 (100%) casos, o histopatológico
demonstrou a presença de DEM/I, tanto na identificação das lesões pela ORO como
pela VCO (TAB. 36). Já com a nova classificação, tanto com a identificação de lesão
pela ORO quanto pela VCO, nenhum caso classificado como “Inicial” apresentou o
resultado histopatológico como DEM/I ou CA, todos foram classificados, como
desejado, de DEL (TAB. 37).
Com base nessa nova classificação, do total da amostra, 8 (10,8%) foram
diagnosticados com QA inicial, 22 (29,7%) com de QA estabelecida e 44 (59,5%) com
de QA avançada, utilizando-se apenas a ORO. Com o recurso da VCO, nessa nova
classificação, 7 (9,5%) pacientes foram diagnosticados com QA inicial, 23 (31,0%) com
QA estabelecida e 44 (59,5%) com QA avançada.
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Figura 13 - Distribuição das lesões segundo a Classificação Clínica de Silva (2006)

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Figura 14 - Distribuição das lesões segundo a proposta da Nova Classificação
Clínica

Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 36 - Porcentagem das lesões identificadas pela oroscopia em relação ao total
de pacientes com a determinada lesão
50-59
60-69
70-79
80-89
T
27
13
13
3
74 (100%)
(36,4%)
(17,6%)
(17,6%)
(4,1%)
Homem
13
5
5
0
33
(39,39%)
(15,15%)
(15,15%)
(100%)
Mulher
4
14
8
8
3
41
(9,76%)
(34,15%)
(19,51%)
(19,51%)
(7,31%)
(100%)
Branco
3
25
11
12
3
65 (100%)
(4,62%)
(38,46%)
(16,92%)
(8,46%)
(4,62%)
Pardo
1
2
2
1
0
9 (100%)
(11,11%)
(22,22%)
(22,22%)
(11,11%)
Ressecamento
4
27
13
13
3
74 (100%)
(5,4%)
(36,4%)
(17,6%)
(17,6%)
(4,1%)
Descamação
4
19
8
11
2
53 (100%)
(7,55%)
(35,85%)
(15,1%)
(1,89%)
(3,78%)
Aum difuso vol
2
5
3
1
0
16 (100%)
dos lábios
(12,5%)
(31,25%)
(18,75%)
(6,25%)
Mancha
3
8
7
6
1
30 (100%)
acastanhada
(10%)
(26,67%)
(23,33%)
(20%)
(3,33%)
Eritema
1
14
7
6
2
36 (100%)
(2,78%)
(38,89%)
(19,44%)
(16,67%)
(5,55%)
Fissura
2
0
4
2
1
0
10 (100%)
(20%)
(40%)
(20%)
(10%)
Apagamento
0
1
5
3
3
1
15 (100%)
focal do limite
(6,67%)
(33,33%)
(20%)
(20%)
(6,67%)
Lesão branca
0
1
17
11
7
0
43
(2,33%)
(39,53%)
(25,58%)
(16,28%)
(100%)
Erosão
0
0
1
2
3
0
6
(16,67%)
(33,33%)
(50%)
(100%)
Perda da
0
0
3
14
9
11
1
38
elasticidade
(7,90%)
(36,84%)
(23,68%)
(28,95%)
(2,63%)
(100%)
Crosta
0
0
0
1
1
0
1
3
(33,33%)
(33,33%)
(33,33%)
(100%)
Endurecimento
0
0
4
8
4
2
0
18
(22,22%)
(44,45%)
(22,22%)
(11,11%)
(100%)
Úlcera
0
1
0
1
1
1
0
4
(25%)
(25%)
(25%)
(25%)
(100%)
Aum focal vol
0
0
3
8
1
2
1
15
dos lábios
(20%)
(53,33%)
(6,67%)
(13,33%)
(6,67%)
(100%)
Apagamento
0
0
5
16
8
10
2
41
difuso do limite
(12,2%)
(39,02%)
(19,51%)
(24,40%)
(4,88%)
(100%)
Aum difuso vol dos lábios=aumento difuso do volume dos lábios; Aum focal vol dos lábios= aumento focal do volume
dos lábios Fonte: Miranda AMO & Dias EP
n

20-29
4
(5,4%)
0

30-39
3
(4,1%)
1
(3,03%)
2
(4,88%)
2
(3,08%)
1
(11,11%)
3
(4,1%)
3
(5,67%)
1
(6,25%)
1
(3,33%)
0

40-49
11
(14,8%)
9
(27,27%)
2
(4,88%)
9
(13,85%)
2
(22,22%)
11
(14,8%)
6
(11,32%)
4
(25%)
4
(13,33%)
6
(16,67%)
1
(10%)
2
(13,33%)
7
(16,28%)
0

Tabela 37 - Comparação entre o resultado histopatológico e a nova classificação
clínica
Classificação clínica
proposta
Inicial
Estabelecida
Avançada
Total

DEL

5 (11,1%)
6 (13,3%)
15 (33,3%)
26

Resultado histopatológico
DEM/I
CARCINOMA
5 (11,1%)

10 (22,2%)
15

4 (8,8%)
4

DEL= displasia epitelial leve; DEM/I= displasia epitelial moderada/intensa.
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Total
5
11

29
45
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4.9 AVALIAÇÃO

DO

PROTOCOLO

PROPOSTO

(VIDEOROSCOPIA,

A

CITOPATOLOGIA, O TESTE DE AZUL DE TOLUIDINA) EM COMPARAÇÃO AO
ATENDIMENTO PRÉ-PROTOCOLO

Para a análise final do protocolo avaliado, foram considerados apenas os
pacientes que foram submetidos à biópsia, por ser o diagnóstico histopatológico o
padrão-ouro da QA e a finalidade dessa avaliação é determinar se o protocolo proposto
é mais confiável para indicar a realização da biópsia ou apenas o acompanhamento
desses pacientes. Para isso, foi considerado como diagnóstico clínico final préprotocolo o resultado do exame físico convencional (ORO) associado ao resultado da
classificação clínica de Silva (2006), sendo consideradas as úlceras e as áreas com
elevações, como lesões que a literatura indiscutivelmente indica para a realização de
biópsia. Para o diagnóstico clínico do protocolo proposto foram considerados os
resultados do teste de azul de toluidina, da citopatologia, da VCO, da nova classificação
clínica (TAB. 38).
Tabela 38 – Comparativo do pré-protocolo e do protocolo proposto, segundo o
diagnósticos histopatológicos
Resultado final de alto risco ou CA
Concordância
Discordância

Resultado final de baixo risco
Concordância Discordância

Pré-protocolo

14 (77,8,0)

4 (22,2%)

10 (40%)

15 (60,0%)

Protocolo proposto

18 (100%)

-

3 (12,00%)

22 (88,0%)

Total

18 (100%)
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

25 (100%)
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4.10 ESPECIFICIDADE E SENSIBILIDADE
Para se avaliar a sensibilidade e especificidade do teste de azul de toluidina, da
citopatologia, da proposta de nova classificação clínica da QA, do método de
diagnóstico pré-protocolo e do protocolo proposto, os resultados histopatológicos foram
agrupados em baixo risco (sem displasia epitelial e com displasia epitelial leve) e em
alto risco ou CA (com displasia epitelial moderada/intensa ou CA). Os resultados do
teste de azul de toluidina também foram agrupados em baixo risco para negativo e
retenção e alto risco para os resultados positivos (TAB. 39); os resultados da
citopatologia seguiram o mesmo padrão, baixo risco para ceratose e displasia epitelial
leve e alto risco para displasia epitelial moderada/intensa, CA e sugestivo de CA (TAB.
40); a classificação clínica foi considerada de casos de baixo risco para os casos
classificados como iniciais e de alto risco para os casos classificados como
estabelecidos ou avançados (TAB. 41). Para a avaliação do pré-protocolo (TAB. 42) e
do protocolo proposto (TAB. 43), o resultados deles foram considerados de baixo risco
quando seus diagnósticos finais não indicavam necessidade de biópsia e de alto risco
quando indicavam a necessidade de realização da biópsia. Posteriormente foi calculada
a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo e negativo para o teste de
azul de toluidina (TAB. 44); para a citopatologia (TAB. 45), e para a nova classificação
clínica (TAB. 46), para o pré-protocolo (TAB. 47) e para o protocolo proposto (TAB. 48).

Tabela 39 – Distribuição dos resultados do teste de azul de toluidina pelos
diagnósticos histopatológicos
Azul de toluidina
Baixo risco
Alto risco
Total

Diagnóstico histopatológico
Baixo risco Alto risco ou CA
26
15
3
8
29
23

Total
41
11
52

Histopatológico: baixo risco= sem displasia epitelial ou displasia epitelial leve; alto risco/CA= displasia moderada/intensa e
carcinoma;
TAT: baixo risco=negativo, retenção; alto risco=positivo
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 40 - Distribuição dos resultados do diagnóstico citopatológico pelos
diagnósticos histopatológicos
Citopatologia
Baixo risco
Alto risco

Diagnóstico histopatológico
Baixo risco Alto risco ou CA
24
8
3
13

Total
32
16

Histopatológico: baixo risco= sem displasia epitelial ou displasia epitelial leve; alto risco/CA= displasia moderada/intensa e
carcinoma;
Citopatologia: Baixo risco=inflamação, ceratose, displasia epitelial leve; alto risco/CA= displasia moderada/intensa e carcinoma;
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 41 - Distribuição dos resultados da nova classificação clínica pelos
diagnósticos histopatológicos
Nova Classificação Clínica
Baixo risco
Alto risco
Total

Diagnóstico histopatológico
Baixo risco Alto risco ou CA
5
21
19
26
19

Total
5
40
45

Histopatológico: baixo risco= sem displasia epitelial ou displasia epitelial leve; alto risco/CA= displasia moderada/intensa e
carcinoma;
Classificação clínica: baixo risco=inicial; alto risco=estabelecida ou avançada
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 42 - Distribuição dos resultados do pré-protocolo pelos diagnósticos
histopatológicos
Pré-protocolo
Baixo risco
Alto risco
Total

Diagnósticos histopatológicos
Baixo risco
Alto risco ou CA
10
4
15
14
25
18

Total
14
29
43

Histopatológico: baixo risco= sem displasia epitelial ou displasia epitelial leve; alto risco/CA= displasia moderada/intensa e
carcinoma;
Pré-protocolo: baixo risco=classificação clínica de Silva como leve; alto risco= classificação clínica de Silva como moderada ou
severa. Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 43 - Distribuição dos resultados do protocolo proposto pelos diagnósticos
histopatológicos
Protocolo proposto
Baixo risco
Alto risco
Total

Baixo risco

3
22
25

Diagnósticos histopatológicos
Alto risco ou CA

18
18

Total
3
40
43

Histopatológico: baixo risco= sem displasia epitelial ou displasia epitelial leve; alto risco/CA= displasia moderada/intensa e
carcinoma;
Protocolo proposto: baixo risco=classificação de inicial e citopatológico e TAT de baixo risco; alto risco= classificação clínica de
estabelecida ou avançada, ou citopatológico ou TAT de alto risco.
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 44 – Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo do
teste de azul de toluidina
Análise

%

Sensibilidade

34,80%

Especificidade

89,70%

Valor Preditivo Positivo

72,70%

Valor Preditivo Negativo

55,80%

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 45 - Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo da
citopatologia
Análise

%

Sensibilidade

61,90%

Especificidade

88,90%

Valor Preditivo Positivo

81,30%

Valor Preditivo Negativo

56,30%

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 46 - Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo da
nova classificação clínica
Análise

%

Sensibilidade

100,00%

Especificidade

19,20%

Valor Preditivo Positivo

47,50%

Valor Preditivo Negativo

57,80%

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 47 - Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo do
pré-protocolo
Análise

%

Sensibilidade

77,8%

Especificidade

40,0%

Valor Preditivo Positivo

48,3%

Valor Preditivo Negativo

58,1%

Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 48 - Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo do
protocolo proposto
Análise
Sensibilidade

%
100,00%

Especificidade

12,0%

Valor Preditivo Positivo

45,0%

Valor Preditivo Negativo

58,1%

Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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DISCUSSÃO
Pelo fato da QA ser uma desordem potencialmente maligna e principal causa do
CCE dos lábios, é fundamental conhecer muito bem as características clínicas da lesão
e fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. A QA acomete mais homens,
brancos, e ocorre, principalmente, após os 50 anos. Clinicamente as alterações mais
frequentes são descamação, ressecamento e placas brancas. Pelo fato de geralmente
se manifestar de forma difusa, apresenta grande dificuldade na escolha do local de
biópsia e faltam estudos que possam predizer se uma lesão de QA está preste a se
malignizar.18,34,35
Neste trabalho, a média das idades dos pacientes foi de 56,6 anos, condizendo
com o que encontramos na literatura, a 5ª década de vida.18,36 Em relação ao sexo mais
afetado, nos estudos de prevalência nota-se que o homem é mais atingido, até na
relação de 10:1, mas essas pesquisas de prevalência geralmente ocorrem em uma
população específica, como é o caso de pesquisa entre pescadores ou trabalhadores
rurais, profissões prevalentemente masculina.2,6,36–38 Nesse trabalho houve predileção
pelo sexo feminino (55,4%), explicado pelo fato da pesquisa não ter sido feita em uma
população específica e ter ocorrido dentro de um ambulatório de referência, no qual a
procura e aceitação de tratamento médico são maiores por parte das mulheres. Mas
esse dado levanta um questionamento: será que a incidência em mulheres está
aumentando, devido a maior exposição solar por parte delas, tanto no campo de
trabalho quanto no lazer?
As pesquisas demonstram a prevalência da QA em brancos, embora também
possa ser diagnosticada em pardos e mais raramente em negros. No trabalho realizado
junto aos pescadores da Ilha de Santa Catarina 6 foi encontrada uma proporção de
92,79% de QA em brancos, resultado similar ao encontrado neste estudo, 87,8% de
brancos, assim como Pontes (2005)39 na sua pesquisa, que encontraram QA em 11
brancos (91,6%) e um em negro.
A maioria das descrições das alterações clínicas identificadas nos pacientes com
QA que encontramos na literatura não mostra um levantamento quantitativo e
tratamento estatístico dos dados. Nesse trabalho, querendo avaliar com mais
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profundidade as alterações clínicas que ocorrem nos lábios dos portadores dessa
desordem potencialmente maligna, analisamos com critério, através de protocolo
específico estabelecido, todos os dados clínicos encontrados. Iniciando as avaliações,
foi percebido que poucos pacientes relataram algum sintoma como dor ou algum
desconforto (25,7%). Cavalcante (2008)35 por sua vez, também apresentou dado
semelhante em seu trabalho (34,48%), já, no que concerne à presença de lesões no
lábio afetado, ele demonstrou que o ressecamento, a hipotrofia e a descamação foram
as alterações encontradas de forma mais recorrente.
Pela avaliação das características clínicas encontradas, o ressecamento foi a
única alteração identificada em todos os participantes da amostra, mas a descamação,
a lesão branca e o eritema são achados frequentes tanto pela ORO quanto pela VCO,
indo ao encontro da literatura quanto às lesões mais frequentes na QA.

35

Além da

importância de reconhecer as lesões associadas à QA para o diagnóstico clínico
correto, o que foi demonstrado por MARTINS FILHO (2011)40 não ocorrer nem em 50%
dos casos, é importante saber quais as lesões estão relacionadas com prognóstico pior
na histopatologia, tanto para indicar a necessidade de biópsia como para ser critério do
local de biópsia. Na nossa avaliação, talvez devido a pouca quantidade de úlceras
presentes nos pacientes da amostra, essas lesões não demonstraram correlação com
diagnóstico histopatológico de alto risco com diferença estatisticamente significante,
mas nenhum caso de úlcera submetido à biópsia esteve associado com diagnóstico
histopatológico de baixo risco. As lesões brancas, embora não tenham apresentado
correlação com diferença estatisticamente significante com diagnóstico histopatológico
de alto risco e CA, dos 40 segmentos com DEM/I ou CA, em 17 (42,5%) deles havia a
presença de lesão branca, além do que, revelam-se de diversas formas, como a
localização submucosa ou de forma elevada, lisa ou de forma verrucosa, seca ou de
aparência úmida, acreditamos que uma investigação mais profunda, procurando
identificar a relevância da apresentação clínica da lesão branca e seus diagnósticos
histopatológicos, poderia contribuir mais ainda na identificação do prognóstico das
lesões de QA e diferenciar qual tipo de lesão branca está correlacionada com
diagnóstico histopatológico de alto risco.
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A literatura afirma que o monitoramento das lesões passíveis de malignização é
uma necessidade podendo mesmo diminuir a necessidade de biópsias.41 Esta
afirmativa pode ser confirmada no estudo realizado por Calandro (2009)31 ao utilizar a
VCO, que através da amplificação, captura, processamento e armazenamento de
imagens, possibilitou posterior acesso e comparação das imagens em diferentes datas.
Este recurso resultou na visualização de detalhes não observados na ORO, orientou a
melhor área de biópsia e sugeriu a não indicação de biópsia em alguns casos. No
presente trabalho, o exame físico e identificação das lesões presentes foram feitos
através de dois métodos de visualização: a ORO e a VCO. Na comparação dos dois
métodos foi possível demonstrar a supremacia do método de VCO em identificar lesões
que a ORO não foi capaz de visualizar, ademais possibilitou visualizar melhor a forma e
o contorno das lesões. Não foi encontrado na literatura nenhum trabalho comparando
os dois métodos de visualização clínica que pudessem ser empregados na QA, mas os
dados encontrados nesse trabalho demonstram a superioridade da VCO, não apenas
por visualizar mais lesões, mas ser capaz de visualizar lesões que a ORO não foi capaz
em áreas com displasia epitelial moderada diagnosticadas pela histopatologia. Além
disso, a VCO foi uma ferramenta extremamente útil no momento da escolha da área de
biópsia, principalmente pelo fato da QA ser difusa e apresentar vários tipos de
alterações e lesões; como exemplo, há um caso em que a VCO identificou uma
pequena crosta não vista pela ORO, que submetida à biópsia demonstrou a presença
de CCE na região. Além disso, a VCO foi útil também para retificar erros de
diagnósticos da ORO em relação às fissuras. Pela ORO vários sulcos mais profundos
foram confundidos com fissuras, mas a utilização da VCO possibilitou perceber que no
fundo desse sulco não havia erosão, o que caracteriza a fissura, mas se tratava apenas
um sulco mais pronunciado.
Não encontramos na literatura nenhum mecanismo que possibilitasse o registro
do local onde as lesões haviam sido visualizadas no lábio, informação fundamental para
o acompanhamento do paciente e também para registrar o local de biópsia, pois, em
muitos casos, não é possível, depois de algum tempo, se perceber nenhum sinal da
cicatriz da biópsia. Impulsionados por essa necessidade, mapeamos o lábio e criamos
um diagrama, que foi fundamental para o registro da localização das lesões, do local de
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biópsia e para permitir posterior comparação com as lesões encontradas durante o
acompanhamento, informações que se perderiam sem uma anotação precisa dos
achados clínicos.
No tocante a utilização da citopatologia nos casos de QA, só foi encontrado um
trabalho que pesquisou a eficácia da citopatologia nos casos de QA. Os raspados para
avaliação citopatológica, no trabalho de Pinera-Marques (2010),42 não foram efetivos
na obtenção de células que indicassem a presença de displasia epiteliais ou CA nas
lesões labiais dos pacientes com QA, embora tenham apresentado celularidade
adequada para análise. No trabalho citado, a técnica de coleta só diferiu da técnica
utilizada nessa pesquisa em relação ao instrumento utilizado para o raspado, ela
utilizou uma espátula de metal, enquanto nessa pesquisa foram utilizadas escovas
endocervicais. No presente trabalho, dos 230 raspados de lábio, apenas 5 (2,2%)
raspados resultaram hipocelular, mostrando que, embora o lábio seja recoberto com
camada de ceratina, quando a técnica é bem realizada, é possível conseguir obter
células suficientes para avaliação citopatológica. Na avaliação dos dados encontrados
no diagnóstico citopatológico e comparados com o diagnóstico histopatológico, notouse que em 18 (37,5%) raspados houve discordância entre os resultados, mas levandose em conta que esses diagnósticos, para efeito de tomada de decisão em relação ao
paciente com QA, são considerados de baixo e alto risco, percebeu-se que os quatro
casos de CA pela histopatologia que foram discordantes com a citopatologia, foram
diagnosticados como sugestivos de CA ou como DEM/I, considerado como diagnóstico
citopatológico de alto risco e o procedimento clínico é o mesmo para os casos de CA,
ou seja, realização da biópsia; três casos de DEL na histopatologia, foram
diagnosticados como ceratose, considerados como diagnóstico citopatológico de baixo
risco da mesma forma que a DEL; nos 8 casos em que o diagnóstico histopatológico foi
de displasia epitelia moderada/intensa e o diagnóstico citopatológico foi de displasia
epitelial leve em sete casos e um de ceratose, as lesões que estavam presentes nas
áreas raspadas eram lesões brancas, como por exemplo no caso em que o diagnóstico
citopatológico foi de ceratose, o paciente apresentava lesão branca em oito das nove
regiões possíveis no lábio inferior, confirmando a limitação que a presença de camada
espessa de ceratina pode causar. Consciente que as discordâncias que podem ocorrer
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são frutos, principalmente, da presença de lesões brancas proeminentes, frente a esse
tipo de lesão, deve-se ficar atento à limitação que a técnica por enquanto oferece.
Aliado a esse cuidado temos as análises estatísticas mostrando a especificidade de
88,90% e a senssibilidade de 61,90% da citopatologia, tendo o histopatológico como
padrão ouro, demonstrando a confiabilidade da citopatologia para ser usada nos
pacientes com QA. Para tentar resolver a dificuldade que a espessa camada de
ceratina proporciona, talvez o raspado pudesse ser obtido com outro tipo de escova que
conseguisse superar esse obstáculo, ou alguma modificação na técnica de obtenção do
raspado.
O acompanhamento dos pacientes com QA deve ser feito com muito cuidado e
critério, procurando estar atento para as mudanças ocorridas com as lesões
encontradas nos lábios e novas biópsias devem serem realizadas quando necessárias,
mas o difícil é saber se a modificação ocorrida nas lesões requer nova biópsia. A
confirmação que a citopatologia fornece um diagnóstico seguro, proporciona ao clínico,
durante o acompanhamento do paciente, uma ferramenta de orientação da
necessidade ou não de nova biópsia, além disso, como é possível realizar o raspado
por lesão separadamente, a citopatologia é capaz de idenfificar qual lesão apresenta
pior prognóstico, auxiliando, desta forma, a escolha da área de biópsia.
De um modo geral, nas lesões de QA, são encontrados variados graus de
displasia epitelial (leve, moderada, intensa). No trabalho de Cavalcante (2008)35, que
avaliou 29 pacientes com QA, a presença de displasia leve no resultado histopatológico
foi de 10,34%, enquanto que nos casos de displasia moderada e severa, foram
encontrados, respectivamente, 27,59% e 62,07%. Nos casos avaliados por nossa
pesquisa, das 52 biópsias analisadas, 55,8% delas apresentaram displasia epitelial
leve, acreditamos que nosso trabalho tenha apresentado um número maior de casos de
QA com displasia epitelial leve pelo fato de conseguirmos, com o protocolo proposto,
realizar o diagnóstico de QA mais precocemente. Kaugars (1999)23 encontrou 52,0%
dos casos que pesquisou com displasia epitelial leve, resultado mais parecido com essa
pesquisa. Quanto ao número de casos de CA diagnosticados, de todas as biópsias
realizadas nessa pesquisa e consideradas adequadas para análise, 11,5% eram casos
de CA, número de casos um pouco menor do que encontrado por Markopoulos
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(2004),18, que foi de 16,9%.
Para as análises histopatológicas do presente trabalho foi adotado um critério
diferenciado, avaliando o que ocorre com a histopatologia da QA em função da
localização em que a biópsia foi feita, envolvendo pele, vermelhão ou mucosa labial.
Não encontramos na literatura nenhuma análise que procurasse estudar as diferenças
histopatológicas da QA em função da região atingida pelas lesões da QA, procuramos
avaliar as diferenças histopatológicas encontradas entre os três segmentos e também
avaliamos os achados histopatológicos em razão do grau de displasia epitelial. Essas
análises proporcionaram visualizar que a presença da hiperceratose foi mais notada no
vermelhão do que em pele, embora sem apresentar diferença estatisticamente
significativa; a ceratinização foi notada em todos os segmentos de mucosa, mesmo que
apenas uma fina camada de ceratina; quanto ao tipo de ceratina presente observou-se
que a ortoceratina foi mais encontrada na pele do que no vermelhão e na mucosa, a
paraceratina sozinha foi encontrada em vermelhão e mucosa, mas foi mais frequente
em mucosa e a presença das duas juntas, ortoceratose e paraceratose, em locais
alternados em um mesmo segmento, foi mais notada em vermelhão do que em pele e
mucosa; quando foi avaliado o tipo de ceratina e sua relação com o diagnóstico
histopatológico, notou-se que a paraceratina estava associada com diferença
estatisticamente significativa aos casos sem DE e de CA, já a presença da ortoceratina
e paraceratina presentes no mesmo segmento foi associada com diferença
estatisticamente significativa aos casos de DEL e DEM/I. Kaugars (1999)23 encontrou
na sua pesquisa 84,9% dos casos apresentando espessamento da camada de ceratina,
variando de leve a acentuado, além disso, relatou que tanto a ortoceratose quanto a
paraceratose estavam presentes em 57,2% dos casos, nesse trabalho foi encontrado
40,9% dos casos com a presença da ortoceratose e da paraceratose no mesmo
fragmento, a pequena diferença pode ser em virtude da forma diferente de análise em
segmentos por esse trabalho.
A aquisição da camada granulosa foi mais notada no vermelhão do que em
mucosa e 70% dos segmentos de pele exibiram presença de hipergranulose, sendo
que a hipergranulose/aquisição da camada granulosa foi menor nos casos sem DE com
diferença estatisticamente significante; a espongiose e o edema, que foram frequentes
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em todos os segmentos, apresentou inexistência de diferença estatisticamente
significativa; a DHB ocorreu com menor frequência nos segmentos de pele e foi notada
em aproximadamente em 50% nos segmentos de vermelhão, embora haja inexistência
de diferença estatisticamente significativa; a exocitose, que foi mais notada em
vermelhão do que em pele e mucosa, também foi mais identificada nos casos de CA
com diferença estatisticamente significante. A inversão de polaridade, que se fez mais
presente nos segmentos de vermelhão, foi pouco notada nos casos sem DE em relação
aos casos com presença de displasia epitelial, independente do grau de displasia, com
diferença estatisticamente significante; em relação ao hipercromatismo celular, ao
aumento de volume nuclear e ao pleomorfismo celular, a analise estatística demonstrou
que o aumento dessas variáveis foi acompanhado da intensificação da gravidade do
diagnóstico histopatológico. Todos os fragmentos apresentaram displasia epitelial, mas
os casos de CA e de DEM/I foram mais notados nos segmentos de vermelhão do que
em pele e mucosa. A ectasia vascular foi menos frequente na pele e ocorreu em 90,4%
do vermelhão, mas não apresentou diferença estatisticamente significante; a presença
da fibrose subepitelial foi encontrada proporcionalmente nos três segmentos e não
apresentou diferença estatisticamente significante; todos os fragmentos submetidos à
biópsia exibiram elastose solar e ela não se fez presente em apenas um dos segmentos
de mucosa, além disso, a presença da elastose com faixa, que foi mais vista na pele,
apresentou diferença estatisticamente significante em relação à elastose sem faixa
subepitelial, já em relação ao diagnóstico histopatológico, a elastose com faixa
subepitelial se apresenta com significância estatística associada ao diagnóstico
histopatológico de baixo risco. A presença do infiltrado inflamatório, composto
predominantemente de linfócitos e plasmócitos, foi menos identificada em pele,
enquanto que se fez presente, em algum grau, em 76,9% dos segmentos de
vermelhão, além disso, apresentou diferença estatisticamente significante entre os
diagnósticos histopatológicos de alto e baixo risco, sendo estatisticamente associado o
infiltrado inflamatório mononuclear ao diagnóstico histopatológico de baixo grau. A
associação entre a presença do infiltrado inflamatório e a DHB foi menos frequente no
segmento de pele, embora não tenha apresentado diferença estatisticamente
significante. Kaugars (1999)23 encontrou no seu trabalho 26,3% dos casos sem
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infiltrado inflamatório, enquanto que inflamação leve foi identificada em 44,1%,
moderada/intensa em 29,6%; na pesquisa aqui apresentada encontramos 33,6% dos
casos sem infiltrado inflamatório, 42,9% com infiltrado inflamatório leve e 23,5% com
moderada/intensa, resultados concordantes com o autor acima citado.
Em relação às medidas efetuadas, notou-se que tanto a maior espessura quanto
a maior média da espessura da camada de ceratina foram observadas no vermelhão,
além disso, os casos de CA apresentaram espessura de ceratina aumentada em
relação aos outros diagnósticos histopatológicos. A maior espessura do epitélio foi
identificada no vermelhão e, da mesma forma que a espessura de ceratina, os casos de
CA estavam associados à maior espessura do epitélio. A maior espessura da fibrose
subepitelial foi observada também no vermelhão, mas nesse quesito, os casos com
DEL é que estavam associados com a maior espessura da fibrose subepitelial.
No estudo da elastose solar, também foi adotado o mesmo critério de
investigação, separando os fragmentos a serem analisados nos segmentos pele,
vemelhão e mucosa e percebeu-se que houve diferença estatisticamente significante
entre a forma de apresentação da elastose em forma compacta apenas no segmento
de pele. Além disso, nenhum dos segmentos apresentou diferença estatisticamente
significante entre a forma de apresentação da elastose e seu respectivo diagnóstico
histopatológico. Não foi encontrado nenhum trabalho na literatura que relacionasse a
aparencia da elastose solar e os segmentos do lábio submetidos à biópsia. O outro tipo
de análise realizada com a elastose solar, que calculou a porcentagem dela em relação
à porcentagem de epitélio e de fibrose subepitelial, tentou relacionar a quantidade de
elastose solar (em porcentagem) com a idade dos pacientes, tempo total de exposição
solar e classificação clínica, mas não foi encontrar correlação entre as variáveis com
diferença estatisticamente significante. Quando a mesma análise é feita em relação ao
diagnóstico histopatológico, notou-se que no segmento de vermelhão houve diferença
estatisticamente significante entre a maior porcentagem de elastose solar e diagnóstico
hitopatológico de alto risco ou CA. Pesquisas a respeito da presença da elastose solar
nas lesões de QA têm sido realizadas, embora tenham conseguido correlacionar a
redução da quantidade de fibras colágenas ao diagnóstico histopatológico com
displasia epitelial moderada ou severa, não foi possível correlacionar a degradação das
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fibras elástica com o grau de displasia epitelial.43,44
Na análise da imunomarcação do anti-p63, percebeu-se que em 72,4% houve
conicidência diagnóstica entre o resultado histopatológico das lâminas coradas com HE
e

com

as

lâminas

imunorreativa

ao

p63,

utilizando-se

como

critério

de

imunopositividade do p63, a marcação de células em função da localização nas
camadas do epitélio. O anticorpo anti-p63 utilizado nesse trabalho reconhece todas as
seis isoformas do p63, portanto não foi possível confirmar qual isoproteína estava
envolvida na imunopositividade encontrada nos casos avaliados, apesar disso acreditase que uma maior marcação das células sugerem que exista inibição da função do p53,
como gene supressor de tumor, permitindo com isso, a proliferação dos ceratinócitos
alterados pela ação dos raios UV,45 portanto o p63 mostrou-se útil como possível
biomarcador de risco para o desenvolvimento do câncer de lábio, mas para confirmar
essa hipótese seria necessário um marcador para cada isoforma separadamente.
Embora os trabalhos na literatura exaltem a importância do acompanhamento do
paciente com QA, sugerindo espaços de tempo para essa realização, 2,46 não
encontramos

nenhum

trabalho

com

sugestão

de

um

protocolo

para

esse

acompanhamento, nem fundamentação para o espaço de tempo adotado entre os
intervalos das consultas. Dos 74 participantes dessa pesquisa, 67 retornaram pelo
menos uma vez para nova consulta e desses, 59,7% deles não fizeram mais que dois
acompanhamentos. Conhecendo o risco de progressão da QA, esse baixo ínidce de
acompanhamento torna-se preocupante. Segundo o relato dos paciente que
abandonaram as consultas e retornaram muito tempo depois, eles alegaram que, como
não sentem nada nos lábios e nem percebem alterações físicas, o tempo de retorno é
muito curto e acaba prejudicando suas vidas pessoais, principalmente em relação à
falta no trabalho. Visando fidelizar o paciente de QA ao acompanhamento, mas ao
mesmo tempo tornando o seu retorno possível em função dos seus compromissos
pessoais, sugerimos que o protocolo de tempo para o retorno desses pacientes fosse
revisto. Além disso, pela falta de um protocolo específico para o monitoramento desses
pacientes e levando-se em conta que a QA tem evolução lenta, que o paciente que
apresenta diagnóstico histopatológico de alto risco deve ser encaminhado para o
tratamento adequado e que o tratamento instituído aos pacientes com QA visa a
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destruição do epitélio alterado; que se houver lesão presente ela deve ser monitorada;
que paciente com classificação clínica de estabelecida ou avançada devem ser
submetidos á biópsia, assim como os pacientes com classificação clínica de incial mas
com diagnóstico citopatológico de alto risco ou TAT de alto risco; propusemos um
protocolo de tempo e um protocolo de procedimentos clínico para o acompanhamento
dos pacientes com QA. Esperamos que novas pesquisas sejam feitas nesse campo,
auxiliando o clínico para que o monitoramento desses pacientes seja o mais efetivo
possível.
Nenhuma classificação clínica tem a pretensão de predizer o grau de displasia
epitelial, o qual só o histopatológico pode afirmar, mas a utilidade dela está em ser
capaz de dar indícios que ajudem o clínico na decisão de indicar qual atitude deve ser
tomada frente à doença, no caso da QA, ajudar na decisão da realização ou não da
biópsia. O trabalho mais referenciado quanto à classificação clínica da QA é o de Silva
(2006),6 que gradua a QA como leve ou inicial, moderada e severa e considera a
presença

de

ressecamento,

descamação,

fissura,

apagamento

do

limite

dermatomucoso, úlceras, crostas e endurecimento do lábio para graduar a QA. Mas
deixa de considerar outras lesões e alterações que aparecem com muita frequência nos
portadores desse tipo de desordem, que são as lesões brancas, os eritemas, as
manchas pigmentadas, as erosões, a perda da elasticidade e o aumento focal ou difuso
do volume dos lábios. Vimos que lesão branca, eritema e mancha pigmentada foram as
mais frequentes nos pacientes dessa pesquisa e, justamente essas, não foram
consideradas por Silva (2006) na sua classificação, além disso, por essa classificação,
alguns casos diagnosticados como clinicamente leve, ou seja, sem necessidade de
biópsia e apenas medidas de prevenção e acompanhamento, na realidade
apresentaram diagnóstico histopatológico de displasia epitelial moderada/intensa,
resultado que indica necessidade de tratamento imediato para prevenir o aparecimento
de CCE.
Por se acreditar que uma classificação clínica deva trazer orientações em
relação à doença que ela pretende classificar, a proposta dessa classificação, além de
abranger as lesões presentes no caso da QA que a classificação de Silva (2006)6 não
abrangeu, pretende, juntamente com o uso da VCO, do teste de azul de toluidina e do
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diagnóstico citopatológico, ser capaz de orientar o clínico quanto à necessidade de
biópsia imediata ou só o acompanhamento desse paciente. Baseada na avaliação dos
aspectos clínicos e dos resultados histopatológicos encontrados nesta pesquisa e das
análises feitas com esses dados, criou-se uma proposta de classificação clínica para a
QA. De acordo com essa proposta, a QA seria classificada clinicamente em Inicial,
Estabelecida ou Avançada. Na QA Inicial pode-se notar a presença de ressecamento,
descamação, mancha acastanhada, aumento difuso do volume dos lábios e presença
de eritema. A QA Estabelecida seria aquela que, além de poder apresentar os aspectos
da QA Inicial, apresenta ao menos um das seguintes lesões ou alterações: lesão
branca, fissura, erosão, apagamento focal do limite dermatomucoso, perda da
elasticidade ou crostas. Finalmente, a QA Avançada seria aquela que, além poder
apresentar qualquer uma ou até todas as alterações e lesões encontradas nas fases
anteriores, teria que apresentar pelo menos uma das seguintes alterações: úlcera,
apagamento difuso do limite dermatomucoso, endurecimento do lábio ou aumento focal
do volume dos lábios.
Para avaliar a eficiência dessa classificação, foi realizada uma análise da
classificação com os resultados histopatológicos respectivos, da mesma forma que foi
feita com a classificação clínica de Silva (2006), e notou-se que nenhum caso com
displasia epitelial mderada/intensa tinha sido classificado como “Inicial”, ou seja,
nenhum caso que requer tratamento imediato teria sido deixado sem biópsia por
indicação errada da classificação clínica. Além disso, a classificação mostrou
sensibilidade de 100%, mostrando-se uma ferramenta útil na difícil decisão de indicar a
necessidade ou não de bióspia para os casos de QA, mas em momento algum existe a
pretenção de ser capaz de substituir o histopatológico.
Para aumentar a eficiência no diagnóstico da QA, poder indicar com mais
segurança o momento e o local de biópsia, ter eficácia no acompanhamento dos
pacientes portadores de QA, o protocolo proposto para atendimento de paciente com
QA, incluindo a VCO, o registro da imagens pelo diagrama dos lábios, a citopatologia e
o teste de azul de toluidina, mostrou-se eficiente para o que se propõe. Têm sido
pesquisadas técnicas inovadoras, como o uso do confocal e da fluorescência, que
poderão ajudar nas avaliações clínica da QA, tornando o protocolo de atendimento ao
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paciente portador de QA cada vez mais eficiente, mas algumas técnicas são de alto
custo, necessitanto aparelhagem cara, nem sempre disponível para o profissional. O
protocolo avaliado neste estudo, além de se mostrar eficiente, tem baixo custo, com
aparelhagens facilmente transportável, caso seja necessário.
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5

CONCLUSÃO
Objetivo específico 1: Selecionar e avaliar os dados clínicos e laboratoriais dos pacientes
portadores de Queilite Actínica que foram atendidos no ambulatório de diagnóstico oral do
HUAP/UFF, a partir da implantação do protocolo de atendimento e acompanhamento em 2010.

1- A organização de informações em prontuário eletrônico permite o fácil
acesso aos dados quantitativos, qualitativos e imagens dos pacientes,
tornando possível o acompanhamento guiado e a utilização do acervo no
ensino e pesquisa.
Objetivo específico 2: Fazer análise comparativa entre o diagnóstico clínico realizado no
momento da primeira consulta (pré-protocolo) e o diagnóstico após aplicação do protocolo,
com ênfase na comparação entre os resultados da oroscopia e da videoroscopia; dos
diagnósticos citopatológicos e histopatológicos; e entre os diagnósticos clínicos (físico +
videoroscópico) e histopatológicos.
Objetivo específico 3: Verificar a sensibilidade e especificidade do diagnóstico clínico,
citopatológico e do teste do azul de toluidina nas áreas submetidas à biópsia, considerando o
histopatológico como padrão-ouro.

2- A utilização de um diagrama do lábio com divisão por áreas é eficiente para
registrar a localização das lesões e dos locais de biópsias, permitindo o
mapeamento das alterações na mucosa na queilite actínica e suas evoluções.

3- A análise documental dos dados clínicos dos participantes do estudo possibilitou
a elaboração de uma proposta inovadora na classificação clínica para a Queilite
Actínica, que alcançou especificidade de 100% e a ausência de casos com
displasia epitelial moderada/intensa ou carcinoma no grupo de Queilite Actínica
inicial são indicadores dos benefícios da classificação, aumentando a precisão
do diagnóstico clínico e, consequentemente, na indicação da necessidade de
biópsia.

4- Neste estudo, a videoroscopia identificou 294 (130,1%) lesões a mais que o
exame físico do lábio. Este resultado indica que a videoroscopia é mais
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eficiente do que o exame físico na identificação de lesões na queilite
actínica.
5- A associação de lesões da queilite actínica identificadas pela videoroscopia
com displasias epiteliais moderadas ou intensas é maior do que a
associação entre as lesões identificadas pelo exame físico.

6- Considerando que a escolha da área de biópsia é fundamental na identificação
de displasias epiteliais, que a videoroscopia identifica alterações não vistas pelo
exame clínico e que a escolha da área de biópsia pela videoroscopia e exame
físico está associada a um maior número de lesões com displasia do que quando
indicada apenas pelo exame físico, pode-se concluir que a escolha de área de
biópsia na queilite actínica é mais eficiente na identificação de displasias
epiteliais quando soma-se critérios do exame físico e da videoroscopia.
7- O teste de azul de toluidina contribui pouco para a seleção da área de biópsia
mas apresenta positividade na maioria das lesões de carcinoma (66,7%),
portanto um resultado positivo do TAT não pode ser desconsiderado e deve ser
melhor investigado.

8- O diagnóstico citopatológico apresenta forte associação com o diagnóstico
histopatológico (77,1 de coincidência diagnóstica).

9- Considerando a forte associação entre os diagnósticos citopatológicos e
histopatológicos e que o material coletado para análise citopatológica é
representativo de todo o lábio, quando na biópsia obtem-se a representação de
apenas uma pequena área labial, pode-se indicar que a utilização da
citopatologia como método complementar ao exame clínico (físico e
videoroscopia) pode ser muito eficiente na busca de lesões associadas a
um maior potencial oncongênico.
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10-O teste de azul de toluidina, a citopatologia e a classificação clínica proposta,
embora apresentem boa sensibilidade e especificidade, não são capazes
isoladamente ou em conjunto, de substituir a biópsia e o diagnóstico
histopatológico, mas em conjunto demonstram ser eficiente em indicar a
necessidade da realização da biópsia e a escolha do seu local.
Objetivo específico 4: Investigar aspectos patogênicos pouco conhecidos da queilite actínica,
possíveis marcadores diagnósticos e/ou prognósticos, e construir um algorítmo para aumentar a
precisão do diagnóstico histopatológico.

11- Os casos de carcinoma de lábio estão relacionados, com diferença
estatisticamente significante, com presença maior de exocitose e maior
espessura da camada de ceratina.

12- O eritema está associado, com diferença estatisticamente significante, com
diagnóstico histopatológico de baixo risco.
13- A elastose solar não apresenta associação com a idade do paciente, tempo de
exposição e classificação clínica, ou ainda, com a sua forma de apresentação,
mas seu volume, em vermelhão de lábio, está associado direto e com diferença
estatisticamente significante com o diagnóstico histopatológico de displasias de
alto risco e carcinoma. A presença de fibrose separando o epitélio e a elastose
solar está associada, com diferença estatisticamente significante, com o
diagnóstico histopatológico de displasia epitelial de baixo risco oncológico.

14-A análise qualitativa da imunopositividade obtida com a utilização do anticorpo
anti-p63 indicou 72,4% de concordância diagnóstica com os diagnósticos
histopatológicos de displasia epitelial e carcinoma. Este resultado indica o
potencial deste anticorpo como marcador de prognóstico da queilite actínica,
sendo necessário ainda estudos quantitativos e contemplando as seis isoformas
da p63.
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Objetivo Geral: Demonstrar que a implantação de um protocolo de investigação clínicolaboratorial que agregue a videoroscopia, o teste do azul de toluidina, a citopatologia, a
histopatologia e a imuno-histoquímica aumenta a precisão diagnóstica no atendimento e
acompanhamento a pacientes portadores de Queilite Actínica.

15- A avaliação da precisão diagnóstica do protocolo de investigação clínicolaboratorial no atendimento e acompanhamento dos pacientes com queilite
actínica confirmou a hipótese do estudo e, pelo fato de apresentar 100% de
sensibilidade, indica que é confiável para o diagnóstico e acompanhamento
desses pacientes e mais preciso e eficiente do que apenas o exame clínico
convencional (pré-protocolo).

16- O resultado da avaliação das alterações ocorridas nas lesões durante os
acompanhamentos indica que a maioria da lesões não apresenta variação em
curto ou médio espaço de tempo, permitindo uma periodicidade maior que seis
meses na grande maioria dos casos .
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ANEXO I
Hospital Universitário Antônio Pedro
Ambulatório de Diagnóstico Oral
Protocolo de atendimento a pacientes portadores de Queilite Actínica
1 EXAME FÍSICO
Todos os pacientes são examinados em ambiente fechado, sob luz branca artificial, em cadeira
odontológica, utilizando luvas de procedimento para o exame odontológico. As regiões
anatômicas examinadas seguem o exame físico padrão para Queilite Actínica, de acordo com o
protocolo padrão do ambulatório, correspondente ao vermelhão de lábio superior e inferior. A
documentação fotográfica é feita por câmera digital Canon Rebel XTI e Canon Objective EFS
18 – 55 mm e os aspectos clínicos encontrados são digitados no formulário eletrônico próprio
do ambulatório, sendo analisados os seguintes aspectos clínicos (FIG.1):
 Ressecamento: área com aparência desidratada, achado conferido pela perda da
umidade labial;
 Perda da elasticidade: perda do pregueamento natural dos lábios com a diminuição da
elasticidade e conferindo aos lábios um aspecto esticado anormal. Pode ser difusa ou
localizada;
 Descamação: esfoliação espontânea em forma de escamas, clinicamente visível, da
superfície cutânea e/ou mucosa, por alterações da ceratinização;
 Aumento focal ou difuso do volume dos lábios: aumento anormal dovolume dos lábios,
podendo ser focal ou difuso;
 Fissura: perda tecidual caracterizada por erosão linear estreita e pouco profunda, na
pele e/ou mucosa;
 Erosão: perda superficial de área da pele ou mucosa, que pode corresponder à perda do
epitélio de revestimento (parcial ou total) ou à perda do epitélio e do conjuntivo
superficial;
 Úlcera: lesão caracterizada pela perda de continuidade do epitélio e exposição do tecido
conjuntivo subjacente;
 Crosta: concreção de coloração amarelada, marrom ou avermelhada resultante do
dessecamento de líquidos e restos epiteliais, que se forma em área de perda tecidual;
 Lesão branca: lesão branca ou branca-acinzentada, bem ou mal definida, com ou sem
alteração do plano de superfície;
 Eritema: máculas de cor avermelhada, rósea ou arroxeada;
 Mancha acastanhada: área focal ou difusa com alteração da cor variável de castanho
claro a escuro;
 Apagamento focal ou difuso do limite dermatomucoso Perda da nitidez da linha de
transição entre o vermelhão do lábio e a pele, variável em intensidade e em localização;
 Endurecimento do lábio: aumento de consistência do lábio à palpação;
 Sintomas: ardência, dor e prurido.
Na identificação das lesões foram consideradas as conceituações de NEVILLE et al.
(2009), RIVITTI (2000) e FREEDBERG (2003); os parâmetros utilizados por PINERAMARQUES et al (2010), BERTINI (2004), PICCELLI (2008) e EGG et al (2009); as
definições dos dicionários de dermatologia, médico e de língua portuguesa HOUAISS et al.
(2001).
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Figura 1 – Lesões avaliadas nos pacientes com queilite actínica

A: Eritema; B: Úlcera; C: Crosta; D: Fissura; E: Mancha acastanhada; F: Lesão branca; G: Erosão (imagem
videoroscópica); Fonte: Diagnóstico oral - HUAP
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2 VIDEOROSCOPIA
Justificativa:
A queilite actínica é, na maioria dos casos, uma desordem potencialmente maligna
difusa, com várias lesões e alterações diferentes presentes. A visualização dessas lesões nem
sempre é fácil e o uso de um mecanismo que facilite a identificação das lesões, através da
amplificação das imagens, pode ser um importante meio auxiliar de diagnóstico. A vídeocâmera
oral consiste em um avançado sistema de microcâmera que permite ao profissional obter
imagens digitais intraorais ou faciais, que podem ser transmitidas para um computador, onde as
imagens podem ser armazenadas, permitindo revelar condições que não são observadas no
exame clínico convencional mesmo com o uso de lupas .(LEVIN, 1984; CALANDRO et al, 2006)
CONDE (2007) relataram a primeira vez da utilização da vídeocâmera oral no exame dos
tecidos moles da boca e adotaram o termo videoroscopia para esse tipo de exame. Outros
sistemas de amplificação de imagens também podem ser utilizados com a mesma finalidade,
como é o caso do MAXX®, microscópio digital da marca AVANTSCOPE MAXX®, com taxa de
ampliação de 50x. O registro clínico das alterações identificadas torna-se importante para os
portadores de QA, pois gravar essas alterações e poder, posteriormente, observar as mudanças
ocorridas, é fundamental para permitir uma avaliação precisa para definir se uma possível
progressão possa estar ocorrendo.
Protocolo para o uso da videoroscopia através do MAXX®:
A videoroscopia é realizada sempre pelo mesmo examinador, em cadeira odontológica,
utilizando o aparelho MAXX®, microscópio digital da marca AVANTSCOPE MAXX®, com taxa
de ampliação de 50x (FIG.2). O aparelho é conectado a um notebook que possui o software
necessário para o funcionamento. O monitor permite a observação do exame em seu tempo
real e a captura da imagem através de um toque no botão vermelho do aparelho. Além disso, o
aparelho possui iluminação direta por leds e ajuste de foco através de um dispositivo localizado
também no corpo do MAXX®. As imagens capturadas são armazenadas utilizando a
numeração proposta no diagrama do lábio, conforme protocolo (FIG.3). Para a realização da
videoroscopia, a conduta necessária corresponde à desinfecção do MAXX® com álcool 70%;
proteção do MAXX com filme plástico e exame com o MAXX® de todo o vermelhão de lábio
superior e inferior, região por região, segundo o diagrama dos lábios.

3 TESTE DO AZUL DE TOLUIDINA
Justificativa:
Como na queilite actínica há diversas lesões presentes ao mesmo tempo, normalmente
é encontrado dificuldade para se escolher a área a ser biosiada. Alguns exames
complementares podem ser utilizados visando ajudar na escolha da área de bióspia, um deles é
o azul de toluidina, que é um corante nuclear que se difunde para o interior das células, corando
seus núcleos, mas sem especificidade para células neoplásicas. (CALANDRO et al, 2011)
Embora o teste tenha sua validade estabelecida na detecção do câncer oral, seu valor na
identificação de lesões premalignas orais ainda é controverso, pois nem todas as lesões tingem
com esse corante, embora quando isso ocorra, essas lesões estejam associadas com lesões de
alto risco,(ROSIN et al, 2008) e justamente por isso o teste de azul de toluidina pode ser
utilizado como um exame clínico adjunto. Ele pode ser rotineiramente utilizado como um
método assistente para a escolha da área de biópsia e acompanhamento dos pacientes com
desordem potencialmente maligna.(SILVERMAN et al, 1984)
Protocolo para o uso do teste de azul de toluidina:
Após o exame videoroscópico, realiza-se o teste do azul de toluidina (TAT) sob o seguinte
protocolo: limpeza de todo lábio que apresentar queilite actínica com ácido acético a 1%,
aplicação do azul de toluidina a 1%, espera de 1 minuto e remoção do excesso do pigmento
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com ácido acético a 1%. São considerados os seguintes resultados: positivo, retenção e
negativo. Após a análise, o lábio é fotografado para registrar o resultado do exame. (Conde
2010)
Figura 2 - Microscópio digital

Fonte: Diagnóstico oral - HUAP

Figura 3 – Diagrama dos lábios

Fonte: Miranda, AMO & Dias, EP
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4 CITOPATOLOGIA
Justificativa:
A citopatologia, que estuda e interpreta os caracteres das células, pode ser utilizada no
diagnóstico de displasias epiteliais e de câncer oral, podendo ser utilizada tanto como
metodologia diagnóstica auxiliar para a escolha da melhor área de biópsia, como para a
monitorização dos pacientes durante o seu acompanhamento. A técnica com a qual se obtém
um melhor material para análise é o raspado, procedimento simples e não invasivo,
relativamente indolor e rápido, bem aceito pelos pacientes e não requer anestesia
local.(DIZNER et al, 1967; VIDAL et al, 2011) Apenas uma pesquisa foi encontrada na literatura
(PIÑERA-MARQUES et al, 2010) avaliando o uso da citopatologia, como meio auxiliar no
diagnóstico, em pacientes com queilite actínica, mas não conseguiram demonstrar que a
citopatologia seja capaz de identificar a presença de displasia epitelial ou de carcinoma,
concluindo com isso que a citopatologia convencional, embora seja excelente método de
diagnóstico para detectar lesões malignas e pré-malignas, não foi efetiva em detectar essas
alterações em pacientes com QA. Nenhum outro trabalho foi encontrado utilizando a
citopatologia em pacientes com queilite actínica. Mas devido a larga experiência desse
ambulatório no uso da citopatologia, inclusive com sucesso no uso desse exame diagnóstico, o
uso da citopatologia deve ser adotada nos pacientes com queilite actínica, pois com o uso de
técnica adequada de raspado e correta interpretação citopatológica pelos citopatologistas da
equipe, a citopatologia poderá ser utilizada para pacientes com queilite actíica com o mesmo
sucesso que para pacientes com outros tipos de lesões.
Em todos os pacientes atendidos no Ambulatório de Diagnóstico Oral do HUAP são realizados
raspados para análise citopatológica. Para os pacientes com queilite actínica são feitos três
raspados. O primeiro raspado é do vermelhão de lábio, em toda sua extensão, exceto se há
alguma lesão, que é raspada separadamente. Após realização do esfregaço e fixação, é
enviado ao serviço de anatomia patológica (SAP/HUAP) e submetido ao método de coloração
de Papanicolau. O segundo raspado é feito nas comissuras, para avaliação da presença de
candidíase e para isso o esfregaço é feito em lâmina única, fixado e submetido ao método de
coloração pelo PAS. O terceiro raspado é realizado nas bordas de língua, também em
esfregaço único e corado com Papanicolau. Quando o lábio não apresenta nenhuma lesão, é
realizado um raspado de vermelhão de lábio, que é fixado em meio líquido, processado pelo
método Thin Prep com obtenção de duas lâminas sequenciais coradas, respectivamente, com
Papanicolau e PAS. Quando há a presença de alguma lesão em lábio, só a região da lesão é
raspada e corada com PAPANICOLAU e PAS, sendo identificada no pote e na requisição a
região e o tipo de lesão raspada. Essa coleta individualizada da lesão visa identificar alterações
que orientem a escolha do local de biópsia. No procedimento, são utilizados: anestésico tópico
(spray); gaze; escova do tipo endocervical; lâminas de vidro foscas; lápis; frasco plástico com
divisórias identificado para transporte das lâminas, álcool etílico a 95º e frascos de fixação em
meio líquido (ThinPrep®). Antes da execução dos raspados, as lâminas são lavadas com água
e detergente, identificadas (a lápis) com o nome do paciente, data da realização do exame,
região anatômica da lesão e a especificação do método a serem coradas: PAPANICOLAU ou
PAS.
Técnica: Antes de iniciar os raspados, é colocada uma gaze embebida em soro fisiológico entre
os lábios do paciente, durante cindo minutos, para umedecer os lábios e facilitar a coleta. Em
seguida, utiliza-se anestésico tópico para evitar qualquer desconforto do paciente e após dois
minutos, realizam-se os raspados (FIG. 4), sempre com uma escova do tipo endocervical
(Kolplast®). O material obtido é delicadamente espalhado sobre uma lâmina de vidro, com
movimento uniforme, contínuo e no sentido longitudinal, a fim de obter o máximo de
manutenção das propriedades celulares, com o mínimo de distorção. As lâminas são
rapidamente acondicionadas nos frascos plásticos contendo álcool etílico a 95% (álcool
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comum), em quantidade suficiente para cobri-las, etapa fundamental para uma adequada
fixação. O frasco plástico contendo as lâminas recebe uma etiqueta com o nome do paciente,
data da realização do exame, região em que foram feitos os esfregaços. Para a citologia em
meio líquido, é usado o mesmo método de coleta e o material colhido é colocado dentro do pote
da ThinPrep®. Os materiais coletados são encaminhados ao Serviço de Anatomia Patológica
do HUAP/UFF junto com a requisição do exame devidamente preenchida e assinada.

5 BIÓPSIA
Todos os pacientes com lesão, que aceitam realizar a biópsia, são preparados para realização
de uma biópsia dirigida segundo critérios clínicos, videoroscópicos, do teste da toluidina e
citopatológicos. A biópsia, como procedimento de rotina do Ambulatório de Diagnóstico Oral do
HUAP nos pacientes com queilite actínica, é executada pela mesma equipe, sob a supervisão
dos Prof. Arley Silva Junior ou Profa Karla Bianca Fernandes da Costa Fontes, em todos os
pacientes com idade superior a 35 anos e também naqueles com menos de 35 anos, mas que
apresentem Queilite Actínica clinicamente moderada ou severa. O procedimento é feito sob
anestesia local, utilizando-se os instrumentais e materiais de consumo pertinentes. Inicialmente
é feita a demarcação da área a ser seccionada com a caneta dermatográfica, sendo que os 2
mm mais próximos da pele são preenchidos a mesma caneta, sinalizando o limite de pele (FIG.
5). Após a secção total da base, o fragmento é depositado pela face cruenta, num papel liso e
poroso para evitar distorções do tecido durante a fixação, feita com formol tamponado a 10%,
em volume cerca de 10 vezes maior que o fragmento. O frasco contendo o fragmento é
identificado com o nome do paciente, data em que foi realizada a biópsia e o local preciso da
biópsia, segundo o diagrama do lábio, e encaminhado ao SAP/HUAP, acompanhado pela
requisição do exame histopatológico, devidamente preenchida e assinada.
6 EXAME CITOPATOLÓGICO
Os materiais obtidos nos raspados para citopatologia convencional e em meio líquido são
processados para obtenção de lâminas que são coradas pelos métodos de PAPANICOLAU e
Ácido Periódico de Shiff (PAS). As lâminas são analisadas em microscópico óptico da marca
Nikon por dois citopatologistas experientes.
6.1 Análise citopatológica
Todas as lâminas são analisadas e um laudo emitido pela patologista participante da equipe.
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Figura 4 – Técnica do raspado para a citopatologia

Fonte: Diagnóstico oral - HUAP

Figura 5 – Técnica para realização da biópsia

Fonte: Diagnóstico oral - HUAP

7 EXAME HISTOPATOLÓGICO
7.1 Fluxo laboratorial
As biópsias são encaminhadas ao Serviço de Anatomia Patológica do HUAP/UFF, onde é
realizada a macroscopia, técnica histológica com impregnação e inclusão em parafina,
microtomia com cortes de 5 m de espessura e coloração pela técnica da Hematoxilina e Eosina
(HE) e pela técnica do PAS, no Serviço de Anatomia Patológica do HUAP/UFF.
7.2 Macroscopia
É disponibilizado todo o instrumental a ser utilizado sobre a bancada antes de iniciar a
macroscopia: pinça anatômica, lâmina de bisturi, navalha de microtomia; tábua de apoio; luvas
de látex; cassetes; lápis; borracha; caneta; régua de metal; régua; papel filtro já cortado. A
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documentação escrita da análise macroscópica é feita no verso da requisição de exames
complementares, já registrada pela recepção do SAP/HUAP, iniciando pela descrição dos
aspectos gerais do material e em seguida dos aspectos específicos (descrição detalhada da
lesão), tais como identificação do material: quantidade (por extenso) de fragmentos (retirada
parcial da lesão menor que 2,0 cm), segmentos (retirada parcial da lesão igual ou maior que 2,0
cm), peça cirúrgica (retirada total da lesão); forma; medida (comprimento x largura x altura, em
mm ou cm); cor; consistência; superfície externa ou de corte.
Quando mais de uma biópsia é realizada no mesmo paciente, no mesmo dia, os fragmentos
ficam armazenados em potes separados, registrados sob o mesmo número, mas acrescido dos
numerais 1, 2, 3 em diante, identificados tanto nos potes como na requisição, sendo que para
cada fragmento há o registro da área que foi realizada a biópsia, segundo o diagrama do lábio.
A descrição de cada fragmento é realizada separadamente, identificados por seus respectivos
numerais (1, 2, 3 etc).
7.3 Clivagem
Como todo material proveniente de biópsia vem demarcada na superfície, por caneta
dermatográfica, a região mais próxima da pele, antes de iniciar a clivagem, inicialmente é
marcada com nanquim nas laterais do fragmento, no local marcado com a caneta
dermatográfica, registrando, dessa forma, a porção do fragmento mais perto da pele. Após esse
procedimento, se o material em avaliação é produto de um punch igual ou maior que 0,4mm,
caso não apresente nenhuma lesão na superfície que exija uma determinada direção na
clivagem, ele é seccionado ao meio, longitudinalmente. Se o material em avaliação é produto de
uma biópsia com bisturi e o fragmento medir em sua largura 0,4mm ou mais, ele é seccionado
ao meio no maior eixo do fragmento e é indicado no mapa de clivagem o cuidado com a
inclusão. Se o material em avaliação é produto de uma biópsia excisional, a clivagem é
planejada de modo a possibilitar a avaliação das margens cirúrgicas que é marcada com
nanquim. Um desenho da(s) lesão (ões) e da área de clivagem acompanha o laudo manuscrito.
Após a descrição macroscópica, é indicado o número do cassete e de fragmentos contidos em
cada um, bem como a referência, se está tudo incluído ou se permanece reserva do material.
7.4 Processamento técnico
Após a clivagem, o material é colocado nos cassetes identificados e encaminhados à técnica
histológica, onde são colocados no processador de tecidos (histotécnico) onde ocorre a
desidratação, clarificação e impregnação do tecido. A desidratação é realizada por meio de
banhos sucessivos de álcool (etanol) que retiram a água do tecido. Após a desidratação
procede-se a clarificação submetendo o tecido a banhos em xilol, que retiram o álcool.
Finalmente é feita a impregnação em parafina, em que o xilol é substituído por parafina quente
(60ºC). Após a impregnação, os cassetes são retirados do histotécnico e levados para a central
de inclusão em parafina. A inclusão é feita a partir da colocação do fragmento impregnado por
parafina num molde de inox que é preenchido por parafina líquida (60ºC) e coberto com a base
do cassete contendo a identificação do material.
O corte histológico é feito no micrótomo obtendo cortes com 4-5 μ (micra) de espessura que
são distendidos em um banho-maria histológico que mantem a temperatura entre 40ºC a 45ºC e
colocados sobre uma lamina de vidro, são desparafinizados, reidratados e corados. Depois da
coloração feita pela hematoxilina e eosina (HE), ou pelo PAS, o material é novamente
desidratado, clarificado e montado com uma lamínula com bálsamo do Canadá o qual serve
como uma “cola invisível” entre lâmina e lamínula.
8 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA E IMUNO-HISTOQUÍMICA
Todas as lâminas são analisadas e um laudo emitido pela patologista participante da equipe,
para orientação de conduta terapêutica.
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9. ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES
Embora a literatura não apresente, baseado em estudos, um sugestão de periodicidade para
o acompanhamento dos pacientes com QA, encontramos sugestão de periodicidade para
outras desordens potencialmente malignas.( VAN DER WAAL, 2009) Todos os pacientes serão
acompanhados por tempo indeterminado. O intervalo de tempo para esse acompanhamento
será de 6 meses para os casos sem a presença de displasia epitelial ou carcinoma e de 3
meses para os casos com algum grau de displasia epitelial ou carcinoma. Para os pacientes
que não realizaram biópsia e são clinicamente leve, o acompanhamento será com intervalo de
6 meses e para os demais, de 3 meses.
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ANEXO II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do projeto: Acompanhamento clínico, videoroscópico,
citopatológico, histopatológico e imuno-histoquímico de pacientes com risco de
desenvolvimento de câncer de boca e de desordens potencialmente malignas por um
período mínimo de dois anos.
Pesquisadores responsáveis: Terezinha Lisieux Lopes Calandro, Eliane Pedra Dias e Arley
Silva Junior
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense –
UFF
Telefones para contato: (21) 2629-9128; (21) 2629-9124; (21) 2629-9305
Nome do voluntário:______________________________________________________
Idade:________ anos. RG: ________________________________________________
Responsável legal: ______________________________________________________
RG do responsável legal: _________________________________________________
O (A) Sr (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa
“Acompanhamento clínico, videoroscópico, citopatológico, histopatológico e imunohistoquímico de pacientes com risco de desenvolvimento de câncer de boca e de
desordens potencialmente malignas por um período mínimo de dois anos” de
responsabilidade da pesquisadora Eliane Pedra Dias.
1. O objetivo desta pesquisa é acompanhar os pacientes de risco para o desenvolvimento
do câncer de boca a fim de fazer um diagnóstico inicial e até prevenção deste;
2. No início da consulta será feito um questionário e preenchimento de ficha contendo
informações essenciais para o atendimento do paciente;
3. Após isso, será feito exame de boca e também utilização de ums câmera oral que
aumenta a imagem da boca em 28 vezes;
4. Em todos os pacientes que apresentarem alguma lesão será realizado um raspado da
lesão oral, com escova estéril para analisar as células presentes na lesão (exame
citopatológico). Este procedimento é extremamente simples, indolor, não exigindo preparo e
não há nenhum risco para o paciente;
5. O teste de azul de toluidina será realizado da seguinte forma: limpeza da superfície da
lesão com ácido acético a 1%, seguida da aplicação de azul de toluidina a 1% durante 1
minuto, remoção do excesso do corante e aplicação novamente do ácido acético a 1%;
6. Também será retirado (se houver indicação) um pequeno fragmento (biópsia incisional)
ou toda lesão oral (biópsia excisional) dependendo do tamanho para exame
histopatológico. Este procedimento também é extremamente simples e serão solicitados
exames pré-operatórios, quando necessários, não havendo nenhum risco para o paciente.
O material coletado será armazenado e em recipiente apropriado e enviado ao laboratório;
7. Os benefícios fornecidos por este trabalho são o diagnóstico precoce e até prevenção de
câncer de boca diagnosticando inicialmente lesões que podem se tornar malignas;
8. Caso tenha qualquer dúvida em relação aos procedimentos ou qualquer outra questão
relacionada ao atendimento esta pode ser esclarecida pela doutoranda responsável pela
pesquisa: Terezinha Lisieux Lopes Calandro;
9. É importante também esclarecer que sua participação é voluntária e que este
consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízos à continuidade do
tratamento;
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10. Todas as informações obtidas durante a consulta são confidenciais e em nenhum
momento sua identidade será revelada.
Declaro ter conhecimento
1. Da possibilidade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar
do estudo, sem que isso traga prejuízo à contribuição do meu tratamento.
2. Que será mantido o caráter confidencial das informações relacionadas com a minha
privacidade, assegurando o meu anonimato, sem utilizá-los em meu prejuízo.
3. Que obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isso possa afetar
minha vontade de continuar dele participando.
4. O pesquisador é obrigado a suspender a pesquisa imediatamente ao constatar algum
risco ou dano á minha saúde. Do mesmo modo, tão logo constatada a superioridade de um
método de diagnóstico em estudo sobre o outro, a pesquisa será suspensa, me oferecendo
o melhor regime.
Eu, ________________________________________________, RG
______________declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do
projeto de pesquisa acima descrito.
Ou responsável legal:
Eu, ________________________________________________, RG ______________
Responsável legal por _____________________________________________ declaro
ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa
acima descrito.
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ANÁLISES ESTATÍTICAS
Os dados estatísticos apresentados nesse Apêndice estão separados por
assunto, em sequência, e numerados conforme apresentado na tese.

CARACTERIZAÇÕES DA AMOSTRA
A proporção de homens (44,6%) e de mulheres (55,4,0%) na amostra não
apresenta diferença estatisticamente significativa (p>0,05; teste binomial: p=0,295). Na
amostra, a razão de sexo foi de 0,805 homens (33/41) para cada mulher (para cada
1000 mulheres, haverá 805 homens). A relação do número de mulheres em relação
aos homens é de 1,242 mulheres (41/33) para cada homem, ou seja, para cada 1000
homens, haverá 1273 mulheres.
Em relação a cor da pele, 65 (87,8%) eram brancos e 9 (12,2%) eram pardos. O
teste binomial, ao nível de significância  = 0,05, indica diferença estatisticamente
significativa (valor-p = 0) entre a proporção de pessoas de cor branca e a proporção de
pessoas de cor parda.
A média de idade da amostra foi de 56,6 anos com desvio padrão de 14,23 anos,
idade mínima de 20 anos e a máxima de 86 anos, a mediana foi 56 anos, e intervalo
interquartílico calculado com base nas juntas de Tukey (terceiro quartil menos primeiro
quartil) foi de 68 anos – 50 anos = 18 anos. (GRAF. 1).
Quando é realizada a comparação entre as idades dos participantes da amostra
e o sexo é observado que a idade na QA não discrimina o sexo (GRAF. 2). As
distribuições das idades de homens e mulheres satisfazem critérios de normalidade
(p>0,05), segundo a estatística D do teste de Kolmogorov-Smirnov: homens – D =
0,096; g.l. = 33; valor-p > 0,20 e mulheres – D = 0,117; g.l. = 41; valor-p = 0,171. O
teste de Levene, ao nível de significância α = 0,05, indica inexistência de diferença
estatisticamente significativa (p>0,05) entre as variâncias das idades de homens e
mulheres (F = 2,677; valor-p = 0,106). O teste t de Student, ao nível de significância α =
0,05, indica inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as
idades de homens e mulheres (t = 0,847; g.l. = 72; valor-p = 0,400).

115

Gráfico 1 – Distribuição da amostra pelas idades, em diagrama de caixa e

hastes
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Gráfico 2 – Distribuição da amostra pela da idade e sexos
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EXPOSIÇÃO SOLAR
Para o cálculo do tempo total de exposição solar de cada participante da
amostra, primeiro achou-se a media dos anos de exposição dentro da faixa de tempo
que o participante se encaixava, depois se achou a mediana de horas semanais
também dentro da faixa de horas semanais de exposição solar, depois multiplicou-se a
mediana das horas de exposição pelo número de semana do ano (52), o resultado
dessa multiplicação foi novamente multiplicado pela mediana de anos de exposição
(TAB. 1).
Tabela 1 – Cálculo de exposição solar total
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Anos
acima de 15 anos
acima de 15 anos
até 5 anos
de 10 a 15 anos
acima de 15 anos
de 5 a 10 anos
até 5 anos
de 5 a 10 anos
de 10 a 15 anos
de 10 a 15 anos
de 5 a 10 anos
acima de 15 anos
acima de 15 anos
de 10 a 15 anos
de 5 a 10 anos
acima de 15 anos
de 5 a 10 anos
acima de 15 anos
de 5 a 10 anos
de 10 a 15 anos
de 5 a 10 anos
de 5 a 10 anos
acima de 15 anos
acima de 15 anos
de 5 a 10 anos
acima de 15 anos
de 10 a 15 anos
acima de 15 anos
acima de 15 anos
até 5 anos
até 5 anos
acima de 15 anos
de 10 a 15 anos
acima de 15 anos
acima de 15 anos

Média
17,5
17,5
2,5
12,5
17,5
7,5
2,5
7,5
12,5
12,5
7,5
17,5
17,5
12,5
7,5
17,5
7,5
17,5
7,5
12,5
7,5
7,5
17,5
17,5
7,5
17,5
12,5
17,5
17,5
2,5
2,5
17,5
12,5
17,5
17,5

horas/semana
de 20 a 30 h/sem
de 20 a 30 h/sem
até 10 h/sem
de 10 a 20 h/sem
até 10 h/sem
até 10 h/sem
até 10 h/sem
até 10 h/sem
de 10 a 20 h/sem
de 10 a 20 h/sem
de 10 a 20 h/sem
de 10 a 20 h/sem
de 20 a 30 h/sem
de 10 a 20 h/sem
até 10 h/sem
acima de 30 h/sem
até 10 h/sem
de 20 a 30 h/sem
de 20 a 30 h/sem
de 20 a 30 h/sem
até 10 h/sem
até 10 h/sem
de 20 a 30 h/sem
acima de 30 h/sem
até 10 h/sem
de 10 a 20 h/sem
até 10 h/sem
acima de 30 h/sem
acima de 30 h/sem
até 10 h/sem
até 10 h/sem
de 20 a 30 h/sem
de 10 a 20 h/sem
acima de 30 h/sem
de 20 a 30 h/sem

h/sem
25
25
5
15
5
5
5
5
15
15
15
15
25
15
5
35
5
25
25
25
5
5
25
35
5
15
5
35
35
5
5
25
15
35
25

h/sem X 52
semanas
1300
1300
260
780
260
260
260
260
780
780
780
780
1300
780
260
1820
260
1300
1300
1300
260
260
1300
1820
260
780
260
1820
1820
260
260
1300
780
1820
1300

horas/ano X
nº
anos
22750
22750
650
9750
4550
1950
650
1950
9750
9750
5850
13650
22750
9750
1950
31850
1950
22750
9750
16250
1950
1950
22750
31850
1950
13650
3250
31850
31850
650
650
22750
9750
31850
22750

Continua
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Tabela 1 – Cálculo de exposição solar total
Continua
N
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Anos
acima de 15 anos
acima de 15 anos
até 5 anos
acima de 15 anos
até 5 anos
acima de 15 anos
de 5 a 10 anos
de 5 a 10 anos
de 5 a 10 anos
acima de 15 anos
de 10 a 15 anos
de 10 a 15 anos
acima de 15 anos
até 5 anos
de 10 a 15 anos
de 10 a 15 anos
até 5 anos
de 5 a 10 anos
de 10 a 15 anos
acima de 15 anos
até 5 anos
até 5 anos
de 10 a 15 anos
acima de 15 anos
de 10 a 15 anos
acima de 15 anos
de 5 a 10 anos
de 5 a 10 anos
de 10 a 15 anos
de 10 a 15 anos
até 5 anos
de 5 a 10 anos
até 5 anos
de 10 a 15 anos
acima de 15 anos
de 10 a 15 anos
de 5 a 10 anos
de 5 a 10 anos
acima de 15 anos

Média
horas/semana
h/sem
17,5
acima de 30 h/sem
35
17,5
acima de 30 h/sem
35
2,5
até 10 h/sem
5
17,5
de 20 a 30 h/sem
25
2,5
até 10 h/sem
5
17,5
acima de 30 h/sem
35
7,5
até 10 h/sem
5
7,5
de 10 a 20 h/sem
15
7,5
de 20 a 30 h/sem
25
17,5
de 20 a 30 h/sem
25
12,5
de 10 a 20 h/sem
15
12,5
acima de 30 h/sem
35
17,5
acima de 30 h/sem
35
2,5
até 10 h/sem
5
12,5
de 10 a 20 h/sem
15
12,5
de 10 a 20 h/sem
15
2,5
até 10 h/sem
5
7,5
até 10 h/sem
5
12,5
de 20 a 30 h/sem
25
17,5
de 20 a 30 h/sem
25
2,5
até 10 h/sem
5
2,5
até 10 h/sem
5
12,5
até 10 h/sem
5
17,5
até 10 h/sem
5
12,5
de 10 a 20 h/sem
15
17,5
de 20 a 30 h/sem
25
7,5
até 10 h/sem
5
7,5
até 10 h/sem
5
12,5
de 10 a 20 h/sem
15
12,5
de 20 a 30 h/sem
25
2,5
até 10 h/sem
5
7,5
até 10 h/sem
5
2,5
até 10 h/sem
5
12,5
de 10 a 20 h/sem
15
17,5
de 20 a 30 h/sem
25
12,5
de 10 a 20 h/sem
15
7,5
até 10 h/sem
5
7,5
até 10 h/sem
5
17,5
de 20 a 30 h/sem
25
h/sem= horas por semana. Fonte: Miranda AMO & Dias EP

h/sem X 52
semanas
1820
1820
260
1300
260
1820
260
780
1300
1300
780
1820
1820
260
780
780
260
260
1300
1300
260
260
260
260
780
1300
260
260
780
1300
260
260
260
780
1300
780
260
260
1300

horas/ano X
nº
anos
31850
31850
650
22750
650
31850
1950
5850
9750
22750
9750
22750
31850
650
9750
9750
650
1950
16250
22750
650
650
3250
4550
9750
22750
1950
1950
9750
16250
650
1950
650
9750
22750
9750
1950
1950
22750

ASSOCIAÇÃO DOS FRAGMENTOS BIOPSIADOS E ÁREAS ANATÔMICAS

Ceratinização / hiperceratinização
O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência de
diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as proporções de casos de
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ceratinização/hiperceratinização segundo a gravidade histopatológica (sem DE, DEL,
DEI e CA) (2 = 2,046; g.l. = 3; valor-p = 0,563).

Tipo de ceratina
O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05, indica evidência de
diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as proporções de casos de tipo
de ceratina segundo a gravidade histopatológica (sem DE, DEL, DEI e CA) (2 =
17,247; g.l. = 6; valor-p = 0,008).
O particionamento do qui-quadrado permite evidenciar que a diferença tem um
dos seus motivos pelo grupo Sem DE, o qual difere com significância estatística
(p<0,05) do grupo das demais classificações consideradas como um grupo (2 = 8,130;
g.l. = 2; valor-p = 0,017).
O particionamento do qui-quadrado evidencia que a proporção de casos Sem DE
e a proporção de casos de CA não apresentam diferença estatisticamente significativa
(2 = 0,394; g.l. = 2; valor-p = 0,821).
O particionamento do qui-quadrado permite ainda evidenciar que as proporções
de casos das classificações DEL e DEM/I não diferem com significância estatística
entre si (2 = 4,962; g.l. = 2; valor-p = 0,084) e que a proporção de casos de DEL difere
com significância estatística da proporção de casos de CA (2 = 62,221; g.l. = 2; valor-p
= 0), assim a proporção de casos de DEM/I não difere da proporção de casos de CA (2
= 5,955; g.l. = 2; valor-p = 0,051)

Aquisição camada granulosa / hipergranulose
O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05, indica evidência de
diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as proporções de casos de
aquisição da camada granulosa/hipergranulosa segundo a gravidade histopatológica
(sem DE, DEL, DEI e CA) (2 = 10,991; g.l. = 3; valor-p = 0,012).
O particionamento do qui-quadrado permite evidenciar que a diferença
encontrada é motivada pelo grupo Sem DE, o qual difere com significância estatística
(p<0,05) do grupo das demais classificações (2 = 9,968; g.l. = 3; valor-p = 0,019). O
particionamento do qui-quadrado permite ainda evidenciar que as proporções de casos
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nas três classificações mais graves (DEL, DEM/I e CA) não diferem com significância
estatística (2 = 0,032; g.l. = 2; valor-p = 0,984).

Edema
O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência de
diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as proporções de casos de
edema segundo a gravidade histopatológica (sem DE, DEL, DEI e CA) (2 = 3,438; g.l.
= 3; valor-p = 0,329)

Espongiose
O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência de
diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as proporções de casos de
espongiose segundo a gravidade histopatológica (sem DE, DEL, DEI e CA) (2 = 0,610;
g.l. = 3; valor-p = 0,894).

Degeneração hidrópica da basal
O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência de
diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as proporções de casos de
degeneração hidrópica da basal segundo a gravidade histopatológica (sem DE, DEL,
DEI e CA) (2 = 3,996; g.l. = 3; valor-p = 0,262).

Exocitose
O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05, indica evidência de
diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as proporções de casos de
exocitose segundo a gravidade histopatológica (sem DE, DEL, DEI e CA) (2 = 10,438;
g.l. = 3; valor-p = 0,015).
O particionamento do qui-quadrado permite evidenciar que a diferença
encontrada é motivada pelo grupo CA, o qual difere com significância estatística
(p<0,05) do grupo das demais classificações (2 = 9,196; g.l. = 3; valor-p = 0,027). O
particionamento do qui-quadrado permite ainda evidenciar que as proporções de casos
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nas três classificações menos graves (Sem DE, DEL e DEM/I) não diferem com
significância estatística (2 = 0,074; g.l. = 2; valor-p = 0,964).

Inversão de polaridade
O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05, indica evidência de
diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as proporções de casos de
inversão de polaridade segundo a gravidade histopatológica (sem DE, DEL, DEI e CA)
(2 = 9,277; g.l. = 3; valor-p = 0,026).
O particionamento da tabela de contingência permite evidenciar que a diferença
encontrada é motivada pelo grupo sem DE o qual difere com significância estatística
(p<0,05) do grupo das demais classificações (Teste Exato de Fisher: valor-p = 0,007). O
particionamento do qui-quadrado permite evidenciar que as proporções de casos nas
três classificações mais graves (DEL, DEM/I e CA) não diferem com significância
estatística (2 = 0,091; g.l. = 2; valor-p = 0,955).

Hipercromatismo nuclear
b

hipercromatismo nuclear e a classificação (ordinal) histopatológica alcançou o valor
cativa

b

(p < 0,0001) entre as classificações. Esse resultado indica que a intensificação do
hipercromatismo nuclear foi moderadamente acompanhada pela intensificação da
gravidade do diagnóstico histopatológico.

Aumento de volume nuclear
O coeficiente de c

b
b

0,614 (p < 0,0001), indicando associação de intensidade de moderada a forte, com
significância estatística (p < 0,0001), entre as classificações. Esse resultado indica que
o aumento do volume nuclear foi acompanhado pela intensificação da gravidade do
diagnóstico histopatológico, com intensidade de moderada a forte.
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Pleomorfismo celular
O coeficiente de correlaçã

b
b

0,543 (p < 0,0001), indicando associação de intensidade de moderada, com
significância estatística (p < 0,0001), entre as classificações. Esse resultado indica que
o aumento do pleomorfismo celular foi acompanhado da intensificação da gravidade do
diagnóstico histopatológico.

Ectasia vascular
O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência de
diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as proporções de casos de
ectasia vascular segundo a gravidade histopatológica (sem DE, DEL, DEI e CA) (2 =
3,176; g.l. = 3; valor-p = 0,365).

Elastose solar
Considerando a distribuição da elastose nos casos com faixa e nas demais
situações (ausência, sem faixa e misto), as frequências percentuais de casos são,
respectivamente, 71,6% e 24,4%. O teste binomial, ao nível de significância  = 0,05,
indica diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre a proporção de casos de
Elastose solar com faixa (71,6%) e a dos demais casos (24,6%) (teste binomial; p <
0,0001). Dessa forma, com foco nos casos Com Faixa, a distribuição do diagnóstico
histopatológico, o teste do qui-quadrado indica diferença estatisticamente significativa
(p<0,05) entre as proporções das quatro categorias (2 = 63,545; g.l.= 3; p < 0,0001).
Em consequência, observa-se que os casos de diagnóstico histopatológico de baixo
risco (63 casos / 71,6%) se apresentam proporcionalmente mais elevados, com
significância estatística (p<0,05), do que os casos de alto risco (25 casos / 28,4%) (teste
binomial: p < 0,0001).

Presença de Infiltrado inflamatório
O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05, sugere associação
estatisticamente significativa (p<0,05) entre a classificação do infiltrado inflamatório e da
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intensidade da displasia (2 = 28,636; g.l. = 6; p < 0,0001), uma vez que há pouca
evidência para tal constatação (das doze células da tabela de contingência, cinco
(41,7%) apresentam baixa frequência esperada para a independência estatística).
Sendo assim, a técnica indica agrupamento de categorias para aumentar a evidência.
Dessa forma, foram agrupados os casos de infiltrado ausente e leve e, no caso da
displasia, foram agrupados em alto risco e baixo risco. Assim, nessa configuração o
teste do qui-quadrado indicou associação estatisticamente significativa (p<0,05) entre
as duas variáveis (infiltrado inflamatório e Intensidade de displasia) (2 = 5,095; g.l. = 1;
valor-p = 0,024). A análise das proporções indica os seguintes resultados:
a)

Nos

casos

de

infiltrado

inflamatório

ausente

ou

leve,

há

diferença

estatisticamente significativa (p<0,05) entre a proporção de casos de baixo risco de
displasia (75,6%) e a proporção de casos de alto risco de displasia e CA (24,4%), mais
alta, portanto, nos casos de baixo risco de displasia (teste binomial: p < 0,0001);
b)

Nos casos de infiltrado inflamatório moderado/intenso, não há evidência de

diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre a proporção de casos de baixo
risco de displasia (13 casos / 52,0%) e a proporção de casos de alto risco de displasia
e CA (12 casos / 24,4%) (teste binomial: valor-p = 1);
c)

Nos casos de baixo risco de displasia, há diferença estatisticamente significativa

(p<0,05) entre a proporção de casos de infiltrado inflamatório ausente ou leve (62 casos
/ 82,7%) e a proporção de casos de infiltrado inflamatório moderado/intenso (13 casos /
17,3%), mais alta, portanto, nos casos de infiltrado inflamatório ausente ou leve (teste
binomial: p < 0,0001);
d)

Nos casos de alto risco de displasia e CA, não há evidência de diferença

estatisticamente significativa (p>0,05) entre a proporção de casos de infiltrado
inflamatório ausente ou leve (20 casos / 62,5%) e a proporção de casos de infiltrado
inflamatório moderado/intenso (12 casos / 37,5%) (teste binomial: valor-p = 0,216).
Conclui-se, assim, que na QA a maioria dos casos está associada à ausência ou
presença leve de infiltrado inflamatório, além disso, a ausência ou presença leve de
infiltrado inflamatório está associada com diagnóstico histopatológico de baixo risco.
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Tipo de Infiltrado inflamatório
O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05, sugere associação
estatisticamente significativa (p<0,05) entre a classificação do tipo de infiltrado
inflamatório e da intensidade da displasia (2 = 33,181; g.l. = 6; p < 0,0001), uma vez
que há pouca evidência para tal constatação (das doze células da tabela de
contingência,

cinco

(41,7%)

apresentam

baixa

frequência

esperada

para

a

independência estatística). Sendo assim, técnica indica agrupamento de categorias
para aumentar a evidência. Dessa forma, foram agrupados os casos de displasia em
alto risco e em baixo risco. Assim, nessa configuração o teste do qui-quadrado indicou
associação estatisticamente significativa (p<0,05) entre as duas variáveis (infiltrado
inflamatório e Intensidade de displasia) (2 = 16,041; g.l. = 2; valor-p = 0,0003). A
análise das proporções indica os seguintes resultados:
a)

Nos

casos

de

tipo

infiltrado

inflamatório

mononuclear,

há

diferença

estatisticamente significativa (p<0,05) entre a proporção de casos de baixo risco de
displasia (41 casos / 87,2%) e a proporção de casos de alto risco de displasia e CA (6
casos / 16,8%), mais alta, portanto, nos casos de baixo risco de displasia (teste
binomial: p < 0,0001);
b)

Nos casos de tipo de infiltrado inflamatório ausente, não há evidência de

diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre a proporção de casos de baixo
risco de displasia (24 casos / 66,7%) e a proporção de casos de alto risco de displasia e
CA (12 casos / 33,3%) (teste binomial: valor-p = 0,067);
c)

Nos casos de tipo de infiltrado inflamatório misto, não há evidência de diferença

estatisticamente significativa (p>0,05) entre a proporção de casos de baixo risco de
displasia (10 casos / 41,7%) e a proporção de casos de alto risco de displasia e CA (14
casos / 58,3%) (teste binomial: valor-p = 0,541).
Conclui-se, assim, na QA é encontrado com maior frequência o infiltrado inflamatório
mononuclear, que estatisticamente está associado com diagnóstico histopatológico de
baixo risco.
Associação entre infiltrado inflamatório e destruição da camada basal
O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência de
diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as proporções de casos de
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Associação entre infiltrado inflamatório e destruição da camada basal segundo a
gravidade histopatológica (sem DE, DEL, DEI e CA) (2 = 3,249; g.l. = 3; valor-p =
0,355).

Fibrose subepitelial
O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência de
diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as proporções de casos de
fibrose subepitelial segundo a gravidade histopatológica (sem DE, DEL, DEI e CA) (2 =
6,299; g.l. = 3; valor-p = 0,098).

ANÁLISE DA ELASTOSE SOLAR

A primeira análise em relação à elastose solar foi em função da forma de
apresentação dela no tecido conjuntivo. Foi notado que a elastose podia ser encontrada
com aparência compacta, rendilhada ou com a presença das duas formas anteriores
juntas em um mesmo fragmento.

Foi feita avaliada para saber se havia diferença

estatisticamente significante entre a aparência da elastose solar (compacta ou rede) em
função da localização em pele, vermelhão e mucosa.
Segundo o teste de McNemar, ao nível de significância  = 0,05, observa-se que a
proporção de casos de elastose solar com aparência compactas (92,3%) e a proporção
de elastose solar com aparência de redes (7,7%) nos segmentos de pele (TAB. 2)
apresentaram diferença estatisticamente significativa (p<0,05; 2 = 7,692; g.l. = 1; valorp = 0,006). Além disso, também segundo o teste de McNemar, ao nível de significância
 = 0,05, observa-se que a proporção de casos de elastose solar (TAB. 3) em forma
compacta (71,9%) e a proporção de elastose solar em forma de rede (46,9%) nos
segmentos de vermelhão não apresentaram diferença estatisticamente significativa
(p>0,05; 2 = 1,885; g.l. = 1; valor-p = 0,170). Ainda segundo o teste de McNemar, ao
nível de significância  = 0,05, observa-se que a proporção de casos de elastose solar
(TAB. 4) com aparência compactas (56,5%) e a proporção de elastose solar com
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aparência de rede (47,8%) nos segmentos de mucosa não apresentaram diferença
estatisticamente significativa (p>0,05; 2 = 0,500; g.l.= 1; valor-p = 0,480).
Tabela 2 – Relação entre as formas de apresentação da elastose solar no
segmento da pele
Presença de apresentação Compacta
Sim
Não
Total

Presença de apresentação em Rede
Total
Sim
Não
12
12
0%
92,3%
92,3%
1
1
7,7%
0%
7,7%
1
12
13
7,7%
92,3%
100,0%

. Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 3 – Relação entre as duas formas de apresentação da elastose solar no
segmento do vermelhão
Presença
Compacta
Sim
Não
Total

Presença de Rede
Sim
Não
6
17
18,8%
53,1%
9
28,1%
0%
15
17
46,9%
53,1%

Total
23
71,9%
9
28,1%
32
100,0%

. Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 4 – Relação entre as duas formas de apresentação da elastose solar no
segmento da mucosa
Presença
Compacta
Sim
Não
Total

Presença de Rede
Sim
Não
11
2
47,8%
8,7%
10
0%
43,5%
11
12
47,8%
52,2%
. Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Total
13
56,5%
10
43,5%
23
100,0%

126

ANÁLISE

COMPARATIVA

ENTRE

OS

RESULTADOS

DO

EXAME

FÍSICO

ESPECÍFICO DO LÁBIO PELA OROSCOPIA E PELA VIDEOROSCOPIA

Para se avaliar a supremacia de um método de visualização sobre o outro, foi
aplicado teste de McNemar (teste não paramétrico para hipótese de igualdade de
proporções pareadas) entre as proporções de casos positivos para as respectivas
lesões identificadas pela oroscopia e pela videoroscopia. O pareamento é pertinente
uma vez que todas as regiões dos lábios de todos os pacientes foram avaliadas por
ambos os métodos. As proporções foram calculadas tomando-se o número de regiões
onde se encontrou a respectiva lesão em relação ao número total de regiões
observadas nos lábios de todos os pacientes, o que perfaz um total de 1036 regiões
observadas (correspondentes a 14 regiões nos dois lábios de cada um dos 74
pacientes). Nota-se que apenas para úlcera e crosta não há diferença estatisticamente
significativa entre os dois métodos (TAB. 5 e 6).

Tabela 5 – Distribuição das proporções das lesões encontradas pela oroscopia e
pela videoroscopia
Lesão
Fissura
Erosão
Úlcera
Crosta
Lesão Branca
Eritema
Mancha Acastanhada

Método
Oroscopia
Videoroscopia
Oroscopia
Videoroscopia
Oroscopia
Videoroscopia
Oroscopia
Videoroscopia
Oroscopia
Videoroscopia
Oroscopia
Videoroscopia
Oroscopia
Videoroscopia

Proporção
1,2%
0,5%
0,8%
2,8%
0,7%
0,7%
0,3%
0,8%
7,9%
19,9%
6,4%
16,9%
4,7%
8,5%

valor-p

Significância

0,021

p < 0,05

< 0,0001

p < 0,0001

1

ns

0,063

ns

< 0,0001

p < 0,0001

< 0,0001

p < 0,0001

< 0,0001

p < 0,0001

Obs.: ns: resultado sem significância estatística (p > 0,05)
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 6 – Distribuição das presenças e ausência das lesões pela oroscopia e
videoroscopia no total de regiões possíveis
Videoroscopia
Presença de
Ausência de
lesão
lesão
4
9

Presença de lesão
Fissura

Ausência de lesão
Total

Presença de lesão
Erosão
Ausência de lesão
Total

Presença de lesão
Úlcera
Ausência de lesão
Total

Presença de lesão
Crosta
Ausência de lesão
Oroscopia

Total

Presença de lesão
Lesão branca
Ausência de lesão
Total

Presença de lesão
Eritema
Ausência de lesão
Total

Mancha
acastanhada

Presença de lesão
Ausência de lesão
Total

0,4%
1
0,1%
5
0,5%
8
0,8%
21
2,0%
29
2,8%
7
0,7%

0%
7
0,7%
3
0,3%
5
0,5%
8
0,8%
83
7,9%
126
12,0%
209
19,9%
67
6,4%
110
10,5%
177
16,9%
49
4,7%
40
3,8%
89
8,5%

Base percentual: 1036 regiões
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

0,9%
1036
98,7%
1045
99,5%

0%
1021
97,2%
1021
97,2%

0%
1043
99,3%
1043
99,3%

0%
1042
99,2%
1042
99,2%

0%
841
80,1%
841
80,1%

0%
873
83,1%
873
83,1%

0%
961
91,5%
961
91,5%

Total
13
1,2%
1037
98,8%
1050
100,0%
8
0,8%
1042
99,2%
1050
100,0%
7
0,7%
1037
99,3%
1050
100,0%
3
0,3%
1047
99,7%
1050
100,0%
83
7,9%
967
92,1%
1050
100,0%
67
6,4%
983
93,6%
1050
100,0%
49
4,7%
1001
95,3%
1050
100,0%
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS DIAGNÓSTICOS DA CITOPATOLOGIA E A
HISTOPATOLOGIA

Feita a análise comparativa dos 48 casos, foram encontrados 37 (77,1%) casos
coincidência diagnóstica e 11 (22,9%) com discordância diagnóstica. O teste binomial
(50-50) indica evidência de que a proporção de coincidência diagnóstica é, com
significância estatística(p<0,05), maior do que a discordância diagnóstica (valor –
p=0,0002). Na análise de correlação entre os diagnósticos citopatológico e
histopatológico, a medida de associação entre os dois diagnósticos foi V = 0,641
(p<0,0001), segundo o coeficiente de associação de Cramér. Portanto há associação
significativa (p<0,05) de intensidade relativamente acentuada entre o diagnóstico
histopatológico e o diagnostico citopatológico.

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS E AS
LESÕES PRESENTES NOS LOCAIS DE BIÓPSIA

Os 52 fragmentos biopsiados foram divididos nas porções de pele, vermelhão e
mucos, totalizando 21 segmentos de pele, 52 de vermelhão e 34 de mucosa labial. Nos
21 segmentos de pele, 22 lesões estavam presentes nesses segmentos; nos 52
segmentos de vermelhão foi possível identificar 67 lesões e nos 34 segmentos da
mucosa labial havia 38 lesões. Analisando-se as proporções de cada lesão em função
do diagnóstico histopatológico considerando-se os resultados como de baixo risco (sem
displasia epitelial e displasia epitelial leve) e de alto risco e CA (displasia
moderada/intensa e carcinoma), foi possível observar que o teste binomial, ao nível de
significância  = 0,05, indica evidência estatística (p<0,05) de que a proporção de casos
de eritema de alto risco, diagnosticados pelo exame histopatológico, é menor do que a
proporção de casos de baixo risco (valor-p = 0,005). Indica evidência de que a
proporção de casos de úlcera, lesão branca, mancha acastanhada e crosta de alto
risco, diagnosticados pelo exame histopatológico, não diferem, com significância
estatística (p>0,05), da proporção de casos de baixo risco (valor-p = 0,063 valor-p =
0,080; valor-p = 0,581 e valor-p = 0,375, respectivamente).
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Hipóteses e Conclusão para cada uma das lesões:
1 Úlcera
Hipótese nula: A proporção de casos de úlcera de alto risco, diagnosticados pelo
exame histopatológico, é igual à proporção de casos de úlcera de baixo risco
diagnosticados pelo exame histopatológico.
Hipótese alternativa: A proporção de casos de úlcera de alto risco,
diagnosticados pelo exame histopatológico, é diferente do que a proporção de casos de
úlcera de baixo risco, diagnosticados pelo exame histopatológico.
Conclusão: O teste binomial, ao nível de significância  = 0,05, indica
inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as proporções de
úlceras dos grupos de alto e baixo riscos, diagnosticados pelo exame histopatológico
(valor-p = 0,063)

2 Crosta
Hipótese nula: A proporção de casos de crosta de alto risco, diagnosticados pelo
exame histopatológico, é igual à proporção de casos de crosta de baixo risco,
diagnosticados pelo exame histopatológico.
Hipótese alternativa: A proporção de casos de crosta de alto risco,
diagnosticados pelo exame histopatológico, é diferente da proporção de casos de
crosta de baixo risco, diagnosticados pelo exame histopatológico.
Conclusão: O teste binomial, ao nível de significância  = 0,05, indica evidência
de que a proporção de casos de crosta de alto risco, diagnosticados pelo exame
histopatológico, não difere, com significância estatística (p>0,05), da proporção de
casos crosta de baixo risco (valor-p = 0,375).

3 Lesão branca
Hipótese nula: A proporção de casos de lesão branca de alto risco,
diagnosticados pelo exame histopatológico, é igual à proporção de casos de lesão
branca de baixo risco, diagnosticados pelo exame histopatológico.
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Hipótese alternativa: A proporção de casos de lesão branca de alto risco,
diagnosticados pelo exame histopatológico, é diferente do que a proporção de casos de
lesão branca de baixo risco, diagnosticados pelo exame histopatológico.
Conclusão: O teste binomial, ao nível de significância  = 0,05, indica
inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as proporções de
lesão branca dos grupos de alto e baixo riscos,

diagnosticados pelo exame

histopatológico (valor-p = 0,080)

4 Eritema
Hipótese nula: A proporção de casos de eritema de alto risco, diagnosticados
pelo exame histopatológico, é igual à proporção de casos de eritema de baixo risco,
diagnosticados pelo exame histopatológico.
Hipótese alternativa: A proporção de casos de eritema de alto risco,
diagnosticados pelo exame histopatológico, é diferente da proporção de casos de
eritema de baixo risco, diagnosticados pelo exame histopatológico.
Conclusão: O teste binomial, ao nível de significância  = 0,05, indica evidência
estatística (p<0,05) de que a proporção de casos de eritema de alto risco,
diagnosticados pelo exame histopatológico, é menor do que a proporção de casos de
eritema de baixo risco (valor-p = 0,005).

5 Mancha acastanhada
Hipótese nula: A proporção de casos de mancha acastanhada de alto risco,
diagnosticados pelo exame histopatológico, é igual à proporção de casos de mancha
acastanhada de baixo risco, diagnosticados pelo exame histopatológico.
Hipótese alternativa: A proporção de casos de mancha acastanhada de alto
risco, diagnosticados pelo exame histopatológico, é diferente da proporção de casos de
mancha acastanhada de baixo risco, diagnosticados pelo exame histopatológico.
Conclusão: O teste binomial, ao nível de significância  = 0,05, indica evidência
de que a proporção de casos de mancha acastanhada de alto risco, diagnosticados
pelo exame histopatológico, não difere, com significância estatística (p>0,05), da
proporção de casos de mancha acastanhada de baixo risco (valor-p = 0,581).
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS E A
FORMA DE APRESENTAÇÃO DA ELASTOSE SOLAR

Foi realizada análise estatística visando identificar se havia correlação entre a
aparência da elastose solar (compacta ou rede) localizada em pele, vermelhão e
mucosa e seus respectivos diagnósticos histopatológicos. O teste de exato de Fisher,
ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência de associação estatisticamente
significativa (p > 0,05) entre a forma de apresentação da elastose solar no segmento de
pele e o grau de displasia epitelial ou presença de CA (TAB. 7) determinado pela
histopatologia (valor-p = 1).
Tabela 7 – Relação entre o resultado histopatológico e forma de apresentação da
elastose solar no segmento da pele
Diagnóstico
Histopatológico
Baixo risco
Alto risco e CA

Compacta

Rede

9
3

1
0

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência de
associação estatisticamente significativa (p > 0,05) entre a forma de apresentação da
elastose solar no segmento do vermelhão e o grau de displasia epitelial (TAB. 8)
determinado pela histopatologia (2 = 1,245; g.l. = 2; valor-p = 0,537). Há uma alta
quantidade de células com baixa frequência esperada (3 das 6 células: 50%  há
distorção no resultado do qui-quadrado). Considerando-se apenas a elastose solar com
aparência compacta e rede (distribuindo os casos mistos nas duas categorias), foi
possível testar se as proporções de presença de elastose solar com aparência
compacta e de rede, cada uma delas, diferem nos grupos de diagnóstico
histopatológico de baixo risco e de alto risco e CA, utilizando o conceito de pareamento
(compacta e rede no mesmo segmento, positivos para ambos). O teste exato de Fisher,
ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência de diferença estatisticamente
significativa (p > 0,05) entre a proporção de elastose solar em forma compacta (TAB. 9)
nos diagnósticos histopatológicos de baixo risco (66,7%) e a proporção (78,6%) nos
diagnósticos histopatológicos de alto risco e CA (teste exato de Fisher; valor-p = 0,694).
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O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05 indica inexistência de
diferença estatisticamente significativa (p > 0,05) entre a proporção de elastose solar
em forma de rede (TAB. 10) nos diagnósticos histopatológicos de baixo risco (55,6%) e
a proporção (35,7%) nos diagnósticos histopatológicos de alto risco (2 = 1,245; g.l. = 1;
valor-p = 0,265).
Tabela 8 – Relação entre o resultado histopatológico e forma de apresentação
da elastose solar no segmento do vermelhão
Diagnóstico Histopatológico
Baixo risco
Alto risco e CA

Compacta
8
9

Rede
6
3

Misto
4
2

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 9 – Relação entre a de apresentação da elastose solar em forma compacta
e o diagnóstico histopatológico no segmento da pele
Compacta
Sim
Não
Total

Diagnóstico histopatológico
Baixo risco
Alto risco e CA
12
11
66,7%
78,6%
6
3
33,3%
21,4%
18
14
100,0%
100,0%

Total
23
71,9%
9
28,1%
32
100,0%

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 10 – Relação entre a de apresentação da elastose solar em forma de rede e o
diagnóstico histopatológico no segmento da pele
Rede
Sim
Não
Total

Diagnóstico histopatológico
Baixo risco
Alto risco e CA
10
5
55,6%
35,7%
8
9
44,4%
64,3%
18
14
100,0%
100,0%

Total
15
46,9%
17
53,1%
32
100,0%

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

O teste do qui-quadrado, ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência de
associação estatisticamente significativa (p > 0,05) entre a forma de apresentação da
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elastose solar (TAB. 11) e o grau de risco da displasia epitelial determinado pela
histopatologia (2 = 2,055; g.l. = 2; valor-p = 0,358) nos segmentos de mucosa. Há uma
alta quantidade de células com baixa frequência esperada (4 das 6 células: 66,7%  há
distorção no resultado do qui-quadrado). Considerando apenas a elastose solar em
forma compacta e rede (distribuindo os casos mistos nas duas categorias), foi possível
testar se as proporções da presença da elastose solar em forma compacta e de rede,
cada uma delas diferem nos grupos de diagnóstico histopatológico de baixo risco e de
alto risco e CA, utilizando o conceito de pareamento (compacta e rede no mesmo lábio,
positivos para ambos). O teste exato de Fisher, ao nível de significância  = 0,05, indica
inexistência de diferença estatisticamente significativa (p > 0,05) entre a proporção de
elastose solar com aparência compacta (TAB. 12) nos diagnósticos histopatológicos de
baixo risco (47,4%) e a proporção (75,0%) de elastose solar com aparência compactas
nos diagnósticos histopatológicos de alto risco (teste exato de Fisher: valor-p = 0,590).
O teste exato do Fisher, ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência de
diferença estatisticamente significativa (p > 0,05) entre a proporção de elastose solar
com aparência de rede (TAB. 13) nos diagnósticos histopatológicos de baixo risco
(63,2%) e a proporção (25,0%) de elastose solar com aparência de rede nos
diagnósticos histopatológicos de alto risco (teste exato de Fisher: valor-p = 0,281).
Tabela 11 – Relação entre o resultado histopatológico e forma de apresentação
da elastose solar no segmento da mucosa labial
Histo
Baixo risco
Alto risco e CA

Compacta
7
3

Rede
10
1

Misto
2
-

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 12 – Relação entre a apresentação da elastose solar em forma compacta e
o diagnóstico histopatológico no segmento da mucosa
Compacta
Sim
Não
Total

Diagnóstico histopatológico
Baixo risco
Alto risco e CA
9
3
47,4%
75,0%
10
1
52,6%
25,0%
19
4
100,0%
100,0%
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Total
12
52,2%
11
47,8%
23
100,0%
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Tabela 13 – Relação entre a apresentação da elastose solar em forma de rede e
o diagnóstico histopatológico no segmento da mucosa
Compacta
Sim
Não
Total

Diagnóstico histopatológico
Baixo risco
Alto risco e CA
12
1
63,2%
25,0%
7
3
36,8%
75,0%
19
4
100,0%
100,0%

Total
13
56,5%
10
43,5%
23
100,0%

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS E A
PORCENTAGEM DE EPITÉLIO, FIBROSE SUBEPITELIAL E A ELASTOSE SOLAR
A segunda análise feita em relação à elastose solar foi em função da
porcentagem da elastose, epitélio e fibrose subepitelial em cada segmento avaliado
(pele, vermelhão e mucosa) comparando com o diagnóstico histopatológico respectivo.
Para o segmento de pele, a descrição estatística (TAB. 14) foi realizada de forma
paramétrica. O gráfico 3 permite visualizar a distribuição em porcentagem do epitélio,
da fibrose e da elastose nos segmentos de pele, fragmentados pelo resultado
histopatológico.
Tabela 14 – Relação entre as porcentagens de epitélio, fibrose subepitelial e
elastose solar em função do diagnóstico histopatológico nos segmentos de pele
Componentes
Epitélio

Fibrose

Elastose

Diagnóstico
histopatológico
Baixo risco
Alto risco e CA
Total
Baixo risco
Alto risco e CA
Total
Baixo risco
Alto risco e CA
Total

n
10
3
13
10
3
13
10
3
13

média
17,7
16,0
17,3
6,05
2,57
5,2
45,6
46,0
45,7

d.p.(*)
9,60
6,09
8,71
4,02
2,76
3,97
10,33
14,48
10,73

mínimo
8,5
9,1
8,5
0
0,5
0
28,4
35,8
28,4

máximo
32,8
20,5
32,8
11,6
5,7
11,6
62,8
62,6
62,8

mediana
14,8
18,5
15,7
6,6
1,5
5,5
44,75
39,7
44,7

Obs: (*) – d.p.: desvio padrão; a.i.q.: amplitude interquartílica com base nas juntas de Tukey
Unidade: Percentual de área (%)
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

a.i.q.(*)
19,1
5,7
11,4
7,9
2,6
7,3
16,0
13,4
16,0
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Gráfico 3 - Distribuição em porcentagem do epitélio, da fibrose e da elastose nos
segmentos de pele, divididos pelo resultado histopatológico
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Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Análise da normalidade

O teste de Shapiro-Wilk indica inexistência de normalidade nos dados de ambos
os diagnósticos para os três componentes (TAB. 15). Logo, as comparações entre
grupos se fazem por métodos não paramétricos (teste de Mann-Whitney). O teste de
Mann-Whitney, ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência de diferença
estatisticamente significativa (p>0,05) entre a proporção de área nos grupos de baixo e
alto risco e CA para o epitélio, a fibrose subepitelial e a elastose solar (TAB. 16).
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Tabela 15 – Relação entre as porcentagens de epitélio, fibrose subepitelial e
elastose solar em função do diagnóstico histopatológico, nos segmentos de pele
Proporções dos
Componentes
Proporção de epitélio
Proporção defibrose
Proporção de elastose

Diagnóstico
histopatológico

Estatística W

Graus de
liberdade

valor-p

Normalidade

Baixo risco
Alto risco e CA
Baixo risco
Alto risco e CA
Baixo risco
Alto risco e CA

0,844
0,947
0,977
-

10
- (*)
10
- (*)
10
- (*)

0,053
0,607
0,943
-

SIM (p>0,05)
NÃO
SIM (p>0,05)
NÃO
SIM (p>0,05)
NÃO

(*) – Quantidade insuficiente de ocorrências para executar o teste
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 16 – Comparações entre os diagnósticos histopatológicos nas porções de
epitélio, fibrose subepitelial e elastose solar, nos segmentos de pele
Componente

Estatística U de
Mann-Whitney

valor-p

Diferença estatisticamente
significativa?

Epitélio
Fibrose
Elastose

13
7,5
14

0,811
0,217
0,937

NÃO (p>0,05)
NÃO (p>0,05)
NÃO (p>0,05)

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Para o segmento de vermelhão, a descrição estatística (TAB. 17) foi realizada de
forma paramétrica. O gráfico 4 permite visualizar a distribuição em porcentagem do
epitélio, da fibrose e da elastose nos segmentos de pele, fragmentados pelo resultado
histopatológico.
Tabela 17 – Relação entre as porcentagens de epitélio, fibrose subepitelial e
elastose solar em função do diagnóstico histopatológico nos segmentos de
vermelhão
Componentes

Epitélio

Fibrose

Elastose

Diagnóstico
histopatológico

N

média

d.p.(*)

mínimo

máximo

mediana

a.i.q.(*)

Baixo risco
Alto risco e CA
Total
Baixo risco
Alto risco e CA
Total
Baixo risco
Alto risco e CA
Total

18
14
32
18
14
32
18
14
32

20,1
18,2
19,3
6,6
5,0
5,9
24,4
33,8
28,5

10,63
6,79
9,07
4,98
6,69
5,74
8,93
14,09
12,22

1,8
10,6
1,8
0
0
0
8,7
9,8
8,7

36,2
33,8
36,2
20,7
21,1
21,1
39,2
63,6
63,6

17,55
15,35
16,3
5,95
1,65
5,45
24,6
33,95
29,2

18,1
7,4
12,25
4,9
9,3
8,75
14,4
13,6
15,6

Obs: (*) – d.p.: desvio padrão; a.i.q.: amplitude interquartílica com base nas juntas de Tukey
Unidade: Percentual de área (%)
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Gráfico 4 - Distribuição em porcentagem do epitélio, da fibrose e da elastose nos
segmentos de vermelhão, divididos pelo resultado histopatológico
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Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Análise da normalidade

O teste de Shapiro-Wilk indica inexistência de normalidade nos dados de ambos
os diagnósticos para os três componentes (TAB. 18). Logo, as comparações entre
grupos dos componentes epitélio e fibrose se fazem por métodos não paramétricos
(teste de Mann-Whitney) e a dos grupos da elastose por métodos paramétricos (teste t
de Student). O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância  = 0,05, indica
inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre a proporção de
área nos grupos de baixo e alto risco para os componentes epitélio e fibrose e o teste t
de Student, ao nível de significância  = 0,05, evidencia existência de diferença
estatisticamente significativa (p<0,05) entre a proporção de área nos grupos de baixo e
alto risco para o componente elastose (TAB. 19), sendo a diferença é motivada por
valores maiores para o grupo de alto risco, ou seja, para a elastose, o grupo de alto
risco e CA apresenta, com significância estatistica (p<0,05), valores mais altos do que o
grupo de baixo risco.
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Tabela 18 – Relação entre as porcentagens de epitélio, fibrose subepitelial e
elastose solar em função do diagnóstico histopatológico, nos segmentos de
vermelhão
Proporções dos
Componentes
Proporção de epitélio
Proporção defibrose
Proporção de elastose

Diagnóstico
histopatológico

Estatística W

Graus de
liberdade

valor-p

Normalidade

Baixo risco
Alto risco e CA
Baixo risco
Alto risco e CA
Baixo risco
Alto risco e CA

0,940
0,862
0,902
0,794
0,966
0,962

18
14
18
14
18
14

0,348
0,037
0,064
< 0,01
0,679
0,709

SIM (p>0,05)
NÃO (p<0,05)
SIM (p>0,05)
NÃO (p<0,05)
SIM (p>0,05)
SIM (p>0,05)

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 19 – Comparações entre os diagnósticos histopatológicos nas porções de
epitélio, fibrose subepitelial e elastose solar, no segmento de vermelhão
Componente

Teste
estatístico

Valor da
estatística

Graus de
liberdade

valorp

Diferença estatisticamente
significativa?

Epitélio
Fibrose
Elastose

Mann-Whitney
Mann-Whitney
t de Student

U = 120
U = 93
t = 2,299

30

0,837
0,220
0,029

NÃO (p>0,05)
NÃO (p>0,05)
SIM (p<0,05)

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Para o segmento de mucosa, a descrição estatística (TAB. 20) foi realizada de
forma paramétrica. O gráfico 5 permite visualizar a distribuição em porcentagem do
epitélio, da fibrose e da elastose nos segmentos de pele, fragmentados pelo resultado
histopatológico.
Tabela 20 – Relação entre as porcentagens de epitélio, fibrose subepitelial e
elastose solar em função do diagnóstico histopatológico nos segmentos de
mucosa
Componentes

Epitélio

Fibrose

Elastose

Diagnóstico
histopatológico
Baixo risco
Alto risco e CA
Total
Baixo risco
Alto risco e CA
Total
Baixo risco
Alto risco e CA
Total

n

média

d.p.(*)

mínimo

máximo

mediana

a.i.q.(*)

1
9
4
2
3
1
9
4

26,5
23,8
26,0
14,4
15,2
14,6
19,2
23,7
20,0

10,61
12,91
10,76
15,07
11,38
14,26
16,42
14,31
15,86

12,4
9,8
9,8
0
0
0
0,7
8,9
0,7

47,1
40,9
47,1
61,0
26,7
61,0
52,2
42,2
52,2

21,1
22,35
21,1
9,4
17,15
11,5
14,2
21,8
14,8

13,3
17,5
13,3
14,7
16,3
14,7
20,95
21,5
20,55

2
3
1
9
4

2
3
Obs: (*) – d.p.: desvio padrão;
a.i.q.: amplitude interquartílica com base nas juntas de Tukey
Unidade: Percentual de área (%)
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Gráfico 5 - Distribuição em porcentagem do epitélio, da fibrose e da elastose nos
segmentos de mucosa, divididos pelo resultado histopatológico
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Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Análise da normalidade
O teste de Shapiro-Wilk indica inexistência de normalidade nos dados de ambos
os diagnósticos para os três componentes (TAB. 21). Logo, as comparações entre
grupos se fazem por métodos não paramétricos (teste de Mann-Whitney). O teste de
Mann-Whitney, ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência de diferença
estatisticamente significativa (p>0,05) entre a proporção de área nos grupos de baixo e
alto risco para o epitélio, a fibrose subepitelial e a elastose solar (TAB. 22).
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Tabela 21 – Relação entre as porcentagens de epitélio, fibrose subepitelial e
elastose solar em função do diagnóstico histopatológico, nos segmentos de
mucosa
Proporções dos
Componentes

Diagnóstico
histopatológico

Estatística
W

Graus de
liberdade

valor-p

Baixo risco
0,893
19
0,038
Alto risco e CA
- (*)
Baixo risco
0,828
19
< 0,01
Proporção defibrose
Alto risco e CA
- (*)
Baixo risco
0,880
19
0,022
Proporção de elastose
Alto risco e CA
- (*)
(*) – Quantidade insuficiente de ocorrências para executar o teste
Proporção de epitélio

Normalidade
NÃO
(p<0,05)
NÃO
NÃO
(p<0,05)
NÃO
NÃO
(p<0,05)
NÃO

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 22 – Comparações entre os diagnósticos histopatológicos nas porções de
epitélio, fibrose subepitelial e elastose solar, no segmento de mucosa
Componente

Estatística U de
Mann-Whitney

valor-p

Diferença estatisticamente significativa?

Epitélio
Fibrose
Elastose

36
32,5
29

0,907
0,667
0,505

NÃO (p>0,05)
NÃO (p>0,05)
NÃO (p>0,05)

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS PORCENTAGENS DE ELASTOSE SOLAR E
A IDADE, TEMPO TOTAL DE EXPOSIÇÃO SOLAR E CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA

Foram feitas análises estatísticas com o intuito de avaliar se a proporção da
elastose solar presente nos segmentos tinha relação com a idade dos pacientes,
com o tempo total de exposição solar e também com a classificação clínica proposta
nesse trabalho. As análises foram feitas para o segmento de pele (TAB. 23),
vermelhão (TAB. 24) e mucosa (TAB. 25), sempre com as mesmas variáveis
envolvidas.
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Tabela 23 - Avaliação da normalidade dos dados do percentual de área da
elastose, Idade e Tempo de exposição solar
Variáveis
Proporção de elastose
Idade
Tempo de exposição (em horas)

Estatistica W

Graus de
liberdade

valor-p

Normalidade

0,953
0,970
0,812

13
13
13

0,616
0,850
0,010

SIM (p>0,05)
SIM (p>0,05)
NÃO (p<0,05)

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 24 - Avaliação da normalidade dos dados do percentual de área da elastose,
Idade e Tempo de exposição solar
Variáveis
Proporção de elastose
Idade
Tempo de exposição (em horas)

Estatistica W

Graus de
liberdade

valor-p

Normalidade

0,951
0,974
0,859

32
32
32

0,251
0,653
< 0,010

SIM (p>0,05)
SIM (p>0,05)
NÃO (p<0,05)

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Tabela 25 - Avaliação da normalidade dos dados do percentual de área da elastose,
Idade e Tempo de exposição solar
Variáveis
Proporção de elastose
Idade
Tempo de exposição (em horas)

Estatistica W

Graus de
liberdade

valor-p

Normalidade

0,902
0,954
0,859

23
23
23

0,031
0,406
< 0,010

NÃO (p<0,05)
SIM (p>0,05)
NÃO (p<0,05)

Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Para o segmento de pele, a avaliação da correlação da Proporção de elastose
com a idade  coeficiente de correlação de Pearson: r = 0,519 (correlação moderada)
 valor-p = 0,069 (p>0,05): sem significância estatística para inferência.
Avaliação da correlação da Proporção de elastose com o Tempo de exposição
solar  coeficiente de correlação de Pearson: r =  0,520 (correlação moderada) 
valor-p = 0,068 (p>0,05): sem significância estatística para inferência.
A classificação clínica é uma variável categórica, assim, é possível avaliar se há
diferença estatisticamente significativa dos valores de proporção de elastose entre os
grupos de classificação clínica. O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância  =
0,05, indica inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre a
proporção de elastose nos casos de queilite actínica classificados como Estabelecida e
Avançada (U = 14; valor-p = 0,604), conforme pode ser visualizado no GRAF. 6
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Gráfico 6 – Distribuição da proporção da elastose solar pela classificação clínica no
segmento de pele
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Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Para o segmento de vermelhão, a avaliação da correlação da Proporção de elastose
com a idade  coeficiente de correlação de Pearson: r = 0,048 (correlação inexistente)
 valor-p = 0,795 (p>0,05): sem significância estatística para inferência.
Avaliação da correlação da Proporção de elastose com o Tempo de exposição solar
 coeficiente de correlação de Pearson: r =  0,075 (correlação inexistente)  valor-p
= 0,683 (p>0,05): sem significância estatística para inferência.
A classificação clínica é uma variável categórica, assim, é possível avaliar se há
diferença estatisticamente significativa dos valores de proporção de elastose entre os
grupos de classificação clínica. O teste de Kruskal-Wallis, ao nível de significância  =
0,05 indica inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre a
proporção de elastose nos grupos da Classificação Clínica da queilite actínica (H =
2,511; g.l. =2; valor-p = 0,285), conforme pode ser visualizado no GRAF. 7.
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Gráfico 7– Distribuição da proporção da elastose solar pela classificação clínica no
segmento de vermelhão
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Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Para o segmento de mucosa, a avaliação da correlação da Proporção de elastose
com a idade  coeficiente de correlação de Pearson: r = 0,103 (correlação fraca) 
valor-p = 0,641 (p>0,05): sem significância estatística para inferência.
Avaliação da correlação da Proporção de elastose com o Tempo de exposição solar
 coeficiente de correlação de Pearson: r =  0,188 (correlação fraca)  valor-p =
0,391 (p>0,05): sem significância estatística para inferência.
A classificação clínica é uma variável categórica, assim, é possível avaliar se há
diferença estatisticamente significativa dos valores de proporção de elastose entre os
grupos de classificação clínica. O teste de Kruskal-Wallis, ao nível de significância  =
0,05, indica inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre a
proporção de elastose nos grupos da Classificação Clínica da queilite actínica (H =
3,248; g.l. =2; valor-p = 0,197), conforme pode ser visualizado no GRAF. 8.
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Gráfico 8– Distribuição da proporção da elastose solar pela classificação clínica no
segmento de mucosa
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Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DO P63
E O RESULTADO HISTOPATOLÓGICO
Tabela 26 – Comparação entre os resultados histopatológico e o p63
N

Histopatológico

p63

3

baixo risco

1

11

baixo risco

1

14

alto risco

2

15

alto risco

2

17

alto risco

2

22

baixo risco

1

24

alto risco

2

25

baixo risco

0

29

alto risco

1

30

baixo risco

1

34

alto risco

1

36

alto risco

1

38

baixo risco

2

39

baixo risco

1

41

alto risco

2

43

baixo risco

2

44

baixo risco

2

46

baixo risco

1

51

alto risco

2

54

baixo risco

1

56

baixo risco

1

58

baixo risco

1

62

baixo risco

1

64

baixo risco

1

68

baixo risco

1

69

baixo risco

1

70

baixo risco

2

72

baixo risco

1

74

carcinoma

3

0= poucos núcleos positivos e restritos à camada basal; 1= vários núcleos positivos na camada basal e parabasal; 2=
grau 1 somado a alguns núcleos na camada média ou acima; 3= grau 2 somado a vários núcleos na camada média ou acima
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA
Tabela 27 – Distribuição das lesões e alterações encontradas
Lesões

Métodos
Oroscopia

Ressecamento*
Descamação**
Lesão branca***

Videoroscopia

Sim

74

100,0%

(*)

Não

0

0,0%

Sim

53

71,6%

Não

21

28,4%

Sim

43

58,1%

61

82,4%

Não

31

41,9%

13

17,6%

(*)

Apagamento difuso do limite
dermatomucoso

Sim

41

55,4%

Não

33

44,6%

(*)

Perda da elasticidade

Sim

38

51,4%

(*)

Não

36

48,6%

Sim

36

48,6%

63

85,1%

Não

38

51,4%

11

14,9%

Sim

30

40,5%

40

54,1%

Não

44

59,5%

34

45,9%

Sim

18

24,3%

Não

56

75,7%

Sim

16

21,6%

Não

58

78,4%

Sim

15

20,3%

Não

59

79,7%

Eritema
Mancha acastanhada
Endurecimento****
Aumento difuso do volume
do lábio
Apagamento focal do limite
dermatomucoso*****

(*)
(*)
(*)

Aumento focal do volume do
lábio******

Sim

15

20,3%

Não

59

79,7%

Fissura*******

Sim

10

13,5%

5

Não

64

86,5%

69

Sim

6

8,1%

24

32,4%

Não

68

91,9%

50

67,6%

Sim

4

5,4%

Não

70

94,6%

70

94,6%

Sim

3

4,1%

8

10,8%

Não

71

95,9%

66

89,2%

Erosão
Úlcera
Crosta

(*) – Não foi feita avaliação pela videoroscopia
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

(*)

4

6,8%
93,2%

5,4%
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Feita a análise estatística, pode-se observar que:
*Ressecamento difere com significância estatística (p<0,05) da Descamação (2 =
20,012; g.l. =1; p < 0,0001). Logo, a proporção de casos de Ressecamento (100%)
difere, com significância estatística (p<0,05) da proporção de casos de Descamação
(72%) (teste de McNemar com correção de Yates: X2 = 20,012; g.l.=1; p<0,0001). Por
consequência, como todas as demais lesões têm frequências menores do que a
Descamação, também o Ressecamento difere com significância estatística (p<0,05) de
cada uma das outras lesões (teste de McNemar com correção de Yates: p< 0,0001).
**Descamação não difere com significância estatística (p>0,05) da Lesão Branca (teste
de McNemar com correção de Yates: p > 0,05). Descamação difere com significância
estatística (p<0,05) do Apagamento Difuso (2 = 5,388; g.l. =1; p < 0,020). Logo, a
proporção de casos de Descamação (72%) difere, com significância estatística
(p<0,05), da proporção de casos de Apagamento difuso do limite dermatomucoso
(54,7%) (teste de McNemar com correção de Yates: X2 = 5,388; g.l. = 1; valor-p =
0,020). Por consequência, para todas as lesões com frequências menores do que o
Apagamento Difuso do limite dermatomucoso, a Descamação difere com significância
estatística (p<0,05) de cada uma delas (teste de McNemar com correção de Yates:
p<0,05).
***Lesão Branca não difere com significância estatística (p>0,05) do Apagamento
Difuso do limite dermatomucoso, da Perda Da elasticidade, do Eritema e da Mancha
Acastanhada (teste de McNemar com correção de Yates: p > 0,05). Lesão Branca
difere com significância estatística (p<0,05) do Endurecimento (2 = 20,698; g.l. =1; p <
0,0001). Logo, a proporção de casos de Lesão Branca (57,3%) difere, com significância
estatística (p<0,05) da proporção de casos de Endurecimento (24%) (teste de McNemar
com correção de Yates: X2 = 20,698; g.l. = 1; p<0,0001). Por consequência, para todas
as lesões com frequências menores do que o Endurecimento, a Lesão Branca difere
com significância estatística (p<0,05) de cada uma delas (teste de McNemar com
correção de Yates: p< 0,0001).
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****Endurecimento não difere com significância estatística (p>0,05) do Aumento Difuso
do volume, do Apagamento Focal do limite dermatomucoso, do Aumento focal do
volume e da Fissura (teste de McNemar com correção de Yates: p > 0,05).
Endurecimento difere com significância estatística (p<0,05) da Erosão (2 = 6,011; g.l.
=1; valor-p = 0,014). Logo, a proporção de casos de Endurecimento (24%) difere, com
significância estatística (p<0,05) da proporção de casos de Erosão (8%) (teste de
McNemar com correção de Yates: X2 = 6,011; g.l. = 1; valor-p = 0,014). Por
consequência, para todas as lesões com frequências menores do que a Erosão, o
Endurecimento difere com significância estatística (p<0,05) de cada uma delas (teste de
McNemar com correção de Yates: p< 0,05)
*****Apagamento focal do limite dermatomucoso não difere com significância estatística
(p>0,05) do Aumento focal do volume, da Fissura e da Erosão (teste de McNemar com
correção de Yates: p > 0,05). Apagamento Focal difere com significância estatística
(p<0,05) da Úlcera (2 = 7,35; g.l. =1; valor-p = 0,007). Logo, a proporção de casos de
Apagamento focal do limite dermatomucoso (20%) difere, com significância estatística
(p<0,05) da proporção de casos de Úlcera (5,3%) (teste de McNemar com correção de
Yates: 2 = 7,35; g.l.=1; valor-p = 0,007). Por consequência, para todas as lesões com
frequências menores do que a Úlcera, o Apagamento Focal do limite dermatomucoso
difere com significância estatística (p<0,05) de cada uma delas (teste de McNemar com
correção de Yates: p< 0,05)
******Aumento focal do volume não difere com significância estatística (p>0,05) do
Apagamento Focal do limite dermatomucoso, da Fissura e da Erosão (teste de
McNemar com correção de Yates: p > 0,05). Aumento Focal do volume difere com
significância estatística (p<0,05) da Úlcera (2 = 7,35; g.l. =1; valor-p = 0,007). Logo, a
proporção de casos de Aumento Focal do volume (20%) difere, com significância
estatística (p<0,05) da proporção de casos de Úlcera (5,3%) (teste de McNemar com
correção de Yates: 2 = 7,35; g.l.=1; valor-p = 0,007). Por consequência, para todas as
lesões com frequências menores do que a Úlcera, o Aumento Focal do volume difere
com significância estatística (p<0,05) de cada uma delas (teste de McNemar com
correção de Yates: p<0,05).
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*******Fissura não difere com significância estatística (p>0,05) da Erosão, da Úlcera e
da Crosta (teste de McNemar com correção de Yates: p > 0,05).
Tabela 28 - Associação
Lesões
Ressecamento
Descamação
Lesão Branca
Apagamento
difuso
Perda do
Pregueamento
Eritema
Mancha
acastanhada
Endurecimento
Aumento difuso
Apagamento focal
Aumento focal
Fissura
Erosão
Úlcera
Crosta

entre idade dos pacientes e lesões observadas pela Oroscopia

Grupos

n

Média

d.p.

Sim

74 (100%)

56,6

14,23

Não

0 ( 0,0%)

-

-

Sim

53 (71,6%)

56,5

15,15

Não

21 (28,4%)

56,8

11,94

Sim

43 (58,1%)

57,6

10,76

Não

31 (41,9%)

55,2

18,09

Sim

41 (55,4%)

60,9

11,63

Não

33 (44,6%)

51,2

15,46

Sim

38 (51,3%)

61,8

10,84

Não

36 (48,7%)

51,1

15,41

Sim

36 (48,7%)

58,2

13,12

Não

38 (51,3%)

55,0

15,22

Sim

30 (40,5%)

56,4

15,50

Não

44 (59,5%)

56,7

13,48

Sim

18 (24,3%)

56,6

9,54

Não

56 (75,7%)

56,6

15,52

Sim

16 (21,6%)

48,5

14,82

Não

58 (78,4%)

58,8

13,35

Sim

15 (20,3%)

60,0

13,75

Não

59 (79,7%)

55,7

14,34

Sim

15 (20,3%)

57,7

11,07

Não

59 (79,7%)

56,3

15,00

Sim

10 (13,6%)

51,3

15,14

Não

64 (86,4%)

57,4

14,03

Sim

6 ( 8,1%)

67,0

7,46

Não

68 (91,9%)

55,7

14,35

Sim

4 ( 5,4%)

55,5

17,48

Não

70 (94,6%)

56,7

14,18

Sim

3 ( 4,1%)

66,3

17,62

Não

71 (95,9%)

56,2

14,08

Teste

valor-p

Nível de
significância

binomial

0

p <0,0001

t

0,935

p > 0,05

t

0,501

p > 0,05

t

0,003

p < 0,01 (*)

t

0,001

p < 0,01 (*)

t

0,342

p > 0,05

t

0,937

p > 0,05

t

0,987

p > 0,05

t

0,009

p < 0,01 (*)

t

0,252

p > 0,05

t

0,731

p > 0,05

t

0,208

p > 0,05

t

0,061

p > 0,05

M-W

0,863

p > 0,05

M-W

0,340

p > 0,05

(*) Evidência de diferença estatisticamente significativa
Obs.: t: Teste t de Student ; M-W: teste de Mann-Whitney
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 29 - Associação entre idade dos pacientes e lesões observadas pela
Videoroscopia
Lesões
Lesão Branca
Eritema
Mancha
acastanhada
Fissura
Erosão
Úlcera
Crosta

Grupos
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

n
61
13
63
11
40
34
5
69
24
50
4
70
8
66

(82,4%)
(17,6%)
(85,1%)
(14,9%)
(54,1%)
(45,9%)
( 6,8%)
(93,2%)
(32,4%)
(67,6%)
( 5,4%)
(94,6%)
(10,8%)
(89,2%)

Média

d.p.

57,2
53,8
56,4
57,6
54,4
59,2
52,6
56,9
56,8
56,5
55,5
56,7
60,6
56,1

11,84
22,83
13,60
18,18
15,40
12,45
4,93
14,66
11,25
15,57
17,48
14,18
16,31
14,02

Teste

valor-p

Nível de
significância

t

0,607

p > 0,05

t

0,818

p > 0,05

M-W

0,447

p > 0,05

M-W

0,388

p > 0,05

t

0,949

p > 0,05

M-W

0,863

p > 0,05

t

0,400

p > 0,05

Obs.: t: Teste t de Student ; M-W: teste de Mann-Whitney
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

151

Tabela 30 - Associação entre ocasião da exposição solar e lesões observadas pela
Oroscopia
Lesões
Ressecamento
Descamação
Lesão Branca
Apagamento
difuso
Perda da
elasticidade
Eritema
Mancha
acastanhada
Endurecimento
Aumento difuso
Apagamento focal
Aumento focal
Fissura
Erosão
Úlcera

Grupos

Tipo de Exposição
Lazer
Ocasional
22
19

Sim

Trabalho
33

Total
74

Não

-

-

-

-

Sim

26

16

11

53

Não

7

6

8

21

Sim

22

13

8

43

Não

11

9

11

31

Sim

21

9

11

41

Não

12

13

8

34

Sim

17

10

11

38

Não

16

12

8

36

Sim

16

11

9

36

Não

17

11

10

38

Sim

9

11

10

30

Não

24

11

9

44

Sim

13

3

2

18

Não

20

19

17

56

Sim

7

5

4

16

Não

26

17

15

58

Sim

8

4

3

15

Não

25

18

16

59

Sim

13

2

-

15

Não

20

20

19

59

Sim

4

4

2

10

Não

29

18

17

64

Sim

2

1

3

6

Não

31

21

16

68

Sim

3

1

-

4

Não

30

21

19

70

Teste
2


Graus de
liberdade

valorp

Grau de
associação

-

-

-

-

2,608

2

0,271

NÃO
(p > 0,05)

3,001

2

0,223

p > 0,05

2,824

2

0,244

p > 0,05

0,632

2

0,729

p > 0,05

0,029

2

0,986

p > 0,05

4,379

2

0,112

p > 0,05

7,402

2

0,025

SIM (*) p <
0,05
V = 0,316

0,23

2

0,989

p > 0,05

0,618

2

0,734

p > 0,05

13,999

2

0,001

SIM (**) p <
0,01
V = 0,435

0,610

2

0,737

p > 0,05

2,065

2

0,356

p > 0,05

1,994

2

0,369

p > 0,05

Sim
1
2
3
3,454
2
0,178
p > 0,05
Não
33
21
17
71
(*) Evidência de diferença estatisticamente significativa – p < 0,05; (**)Evidência de diferença estatistica altamente significativa
2
– p < 0,1; Obs.:  : Teste do Qui-quadrado ; V : Coeficiente de correlação de Cramér (o valor-p do V de Cramér é igual ao do
2
respectivo  )
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Crosta
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Tabela 31 - Associação entre ocasião de exposição solar e lesões observadas pela
Videoroscopia
Lesões

Grupos

Lesão
Branca

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Eritema
Mancha
acastanhada
Fissura
Erosão
Úlcera
Crosta

Trabalho
31
2
26
7
17
16
4
29
13
20
3
30
3
30

Tipo de Exposição
Lazer Ocasional
18
12
4
7
19
18
3
1
13
10
9
9
1
21
19
5
11
17
13
1
21
19
2
3
20
16

Total
61
13
63
11
40
34
5
69
24
50
4
70
8
67

Teste
2


Graus de
liberdade

valor-p

Grau de
associação

7,897

2

0,019

SIM (*) p < 0,05
V = 0,327

2,461

2

0,292

p > 0,05

0,326

2

0,850

p > 0,05

3,055

2

0,217

p > 0,05

1,682

2

0,431

p > 0,05

1,994

2

0,369

p > 0,05

0,657

2

0,720

p > 0,05

2

(*) Evidência de diferença estatisticamente significativa – p < 0,05; Obs.:  : Teste do Qui-quadrado ; V : Coeficiente de
2
correlação de Cramér (o valor-p do V de Cramér é igual ao do respectivo  ) Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 32 - Associação entre tempo total de exposição solar e lesões observadas pela Oroscopia
Diferença
Tempo de Exposição
Teste de
entre os
Lesões
Grupos
n
(horas)
Mann-Whitney
valor-p
tempos de
[média (±d.p.)]
(Estatística U)
exposição
Sim
74
11893 (± 10850)
Ressecamento
Não
Sim
53
13552 (± 11101)
SIM
Descamação
381
0,033 (*)
(p <0,05)
Não
21
7007 (± 9142)
Lesão Branca
Apagamento
difuso
Perda da
elasticidade
Eritema
Mancha
acastanhada
Endurecimento
Aumento difuso
Apagamento
focal
Aumento focal
Fissura
Erosão
Úlcera
Crosta

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

43
31
41
33
38
36
36
38
30
44
18
56
16
58
15
59
15
59
10
64
6
68
4
70
3
71

14617(±11273)
8115(±9118)
14633 (±10969)
8489 (±9828)
13787 (±10676 )
9894 (± 10818)
12097(± 10399)
11700(±11396)
10270(±10939)
13000(±10773)
21089 (±11279)
8938 (± 8964)
11538 (± 11578)
11991 (± 10744)
9923 (±11459)
12394 (± 10734)
20930 (± 11448)
9596 (± 9489)
7540(±6516)
12573(±11263)
7800(±9329)
12254(±10960)
19500(±14418)
11458(±10581)
3683(±5254)
12240(±10907)

411,5

0,005 (*)

SIM
p < 0,01

437

0,008 (*)

SIM
p < 0,01

510,5

0,057

p > 0,05

652

0,726

p > 0,05

546

0,203

p > 0,05

212

0,0002 (*)

SIM
p < 0,01

419,5

0,554

p > 0,05

385,5

0,437

p > 0,05

191,5

0,001 (*)

SIM
p < 0,01

266

0,387

p > 0,05

160,5

0,383

p > 0,05

81

0,168

p > 0,05

46,5

0,104

p > 0,05

(*) Evidência de diferença estatisticamente significativa – p < 0,05
(**)Evidência de diferença estatística altamente significativa – p < 0,01
Obs.: U : Estatística do teste de Mann-Whitney
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 33 - Associação entre tempo total de exposição solar e lesões observadas pela
Videoroscopia
Lesões

Lesão Branca
Eritema
Mancha
acastanhada
Fissura
Erosão
Úlcera
Crosta

Grupos

n

Tempo de Exposição
(horas)
[média (±d.p.)]

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

61
13
63
11
40
34
5
69
24
50
4
70
8
66

12968 (±10724)
6850(±10375)
11029(±10187)
16841(±13577)
12480(±11275)
11203(±10453)
12610(±9659)
11841(±10993)
12133(±10277)
11778(±11214)
19500(±14418)
11459(±10581)
15112(±13801)
11503(±10501)

Diferença
entre os
tempos de
exposição
SIM
p < 0,01

Teste de
Mann-Whitney
(Estatística U)

valor-p

211,5

0,008 (*)

256

0,163

p > 0,05

659,5

0,822

p > 0,05

152,5

0,676

p > 0,05

549,5

0,555

p > 0,05

81

0,168

p > 0,05

248

0,778

p > 0,05

(*)Evidência de diferença estatística altamente significativa – p < 0,01
Obs.: U : Estatística do teste de Mann-Whitney
Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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AVALIAÇÃO DO PROTOCOLO PROPOSTO (VIDEOROSCOPIA, A CITOPATOLOGIA, O TESTE DE
AZUL DE TOLUIDINA) EM COMPARAÇÃO AO ATENDIMENTO PRÉ-PROTOCOLO

Tabela 34 – Análise comparativa dos resultados na área de biópsia
Nº
3
4
5
6
8
11
12
13
14
17
19
22
24
25
26
29
30
31
34
36
37
38
39
41
43
44
45
46
47
48
51
54
55
58
61
62
63
64
65
67
68
70
74

Histopatol
DEL
DEL
CA
DEM/I
DEM/I
DEL
DEL
DEM/I
DEM/I
DEM/I
DEM/I
DEL
DEM/I
DEL
DEL
DEM/I
DEL
DEL
DEM/I
DEM/I
DEL
DEL
DEL
DEM/I
DEL
DEL
DEM/I
DEL
DEL
CA
DEM/I
DEL
DEL
DEL
CA
DEL
DEL
DEM/I
DEL
DEL
DEL
DEL
CA

TAT
negativo
negativo
positivo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
positivo
positivo
negativo
negativo
negativo
negativo
retenção
positivo
negativo
positivo
negativo
positivo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
positivo
negativo
negativo
negativo
negativo
positivo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo

lesões VCO
L. Bca, eritema
eritema
úlcera
L. Bca
L. Bca, eritema, mancha acastanhada
L. Bca
L. Bca, eritema, mancha acastanhada
mancha acastanhada
eritema
L. Bca
úlcera
L. Bca
L. Bca, mancha acastanhada
L. Bca, eritema
L. Bca, mancha acastanhada
crosta, L. Bca
crosta
L. Bca
úlcera
L. Bca, eritema
L. Bca
mancha acastanhada
L. Bca, mancha acastanhada
L. Bca, eritema, mancha acastanhada
eritema
L. Bca, eritema
eritema
L. Bca
L. Bca, mancha acastanhada
crosta, eritema
L. Bca, eritema
eritema
eritema
L. Bca
crosta
eritema
eritema
L. Bca, eritema
L. Bca, eritema
mancha acastanhada
L. Bca
crosta, L. Bca

Citopatológico
DEL
DEL
sugestivo de CA
DEL
DEL
DEL
ceratose
DEL
DEM/I
DEL
DEM/I
DEL
ceratose
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEM/I
DEL
ceratose
DEL
DEL
DEL
DEL
DEM/I
DEM/I
DEL
DEL
sugestivo de CA
DEM/I
DEL
DEL
DEL
CA
DEL
DEL
DEM/I
DEL
ceratose
DEM/I
DEL
DEM/I

Classif. clínica
estabelecida
inicial
avançada
avançada
avançada
avançada
avançada
estabelecida
avançada
estabelecida
avançada
estabelecida
avançada
estabelecida
avançada
avançada
avançada
estabelecida
avançada
avançada
avançada
avançada
avançada
avançada
estabelecida
estabelecida
estabelecida
avançada
avançada
avançada
avançada
avançada
inicial
avançada
avançada
avançada
estabelecida
estabelecida
avançada
inicial
avançada
estabelecida
avançada

DEL= displasia epitelial leve; DEM/I= displasia epitelial moderada/intensa; CA= carcinoma; L.Bca= lesão branca; Histopatol+
diagnóstico histopatológico; Classif. Clínica= classificação clínica. Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 35 – Diagnóstico clínico final do protocolo proposto
Nº
3
4
5
6
8
11
12
13
14
17
19
22
24
25
26
29
30
31
34
36
37
38
39
41
43
44
45
46
47
48
51
54
55
58
61
62
63
64
65
67
68
70
74

TAT
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco

Citopatológico
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco

Classificação clínica
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Diagnóstico clínico final do protocolo
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
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Tabela 36 – Diagnóstico clínico final do pré-protocolo
Nº
3
4
5
6
8
11
12
13
14
17
19
22
24
25
26
29
30
31
34
36
37
38
39
41
43
44
45
46
47
48
51
54
55
58
61
62
63
64
65
67
68
70
74

Classificação clínica
baixo risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco

Diagnóstico clínico final do pré-protocolo
baixo risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco

Fonte: Miranda AMO & Dias EP
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Tabela 37 – Comparação entre o diagnóstico pré-protocolo e protocolo proposto
Nº
3
4
5
6
8
11
12
13
14
17
19
22
24
25
26
29
30
31
34
36
37
38
39
41
43
44
45
46
47
48
51
54
55
58
61
62
63
64
65
67
68
70
74

Histopatol.
baixo risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
alto risco

Diagn. Clín. final do pré-protocolo
baixo risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
baixo risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
Fonte: Miranda AMO & Dias EP

Diagn. Clín. final do protocolo
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
alto risco
baixo risco
alto risco
alto risco
alto risco
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REVISÃO DE LITERATURA
1 INTRODUÇÃO
O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima, para cada ano que vai começar, o
número de novos casos de câncer. Para 2014, o INCA estimou 576 mil novos casos de
câncer no país, sendo que a estimativa de novos casos de câncer de boca para
homens é de 11.280 e para as mulheres é de 4.010. 1 O câncer de boca está entre os
dez mais comuns cânceres do mundo acometendo na sua maioria indivíduos do sexo
masculino. 2–4 Acima de 90% das neoplasias malignas da cavidade oral são carcinomas
de células escamosas,2,5–7 o qual a Organização Mundial de Saúde (OMS) define como
uma neoplasia epitelial invasiva com graus variados de diferenciação escamosa e com
propensão para metástases extensas e precoces em nódulos linfáticos, ocorrendo em
maior número nos tabagistas e etilistas na 5ª e 6ª décadas de vida 5, que não tem causa
única e sim multifatorial, sem um agente ou fator causador (carcinógeno) isolado
claramente definido ou aceito, e sim vários fatores, tanto extrínsecos quanto intrínsecos,
podem estar em atividade interagindo entre si, sendo bem provável que mais de um
fator seja necessário para produzir a transformação maligna.2,8,9 Dentre os fatores
extrínsecos estão os agentes externos, como o fumo de tabaco, álcool, sífilis e os raios
solares, esse último apenas para o câncer do vermelhão de lábio, que tem maior
probabilidade de desenvolver metástase do que quando localizado em pele, embora
quando comparado com o CCE (carcinoma de células escamosas) intraoral, o
prognóstico é melhor.10,11 A região dos lábios é que apresenta maior incidência de
tumores malignos da boca12–14 e o tipo mais comum nos lábios é o CCE,10 embora
outros tipos também possam ser encontrados.15
Em um estudo retrospectivo de 28 anos realizado com 403 pacientes portadores
de neoplasias de lábio, tanto benignas quanto malignas, observaram que 78,5% dos
tumores malignos de lábio eram CCE, que metástase ocorreu em 9,8% dos casos e que
os tumores ocorreram principalmente no homem na 6ª década de vida. 16
Na fase inicial do CCE geralmente não há sintomas, e esta pode ser uma das
razões da demora na procura de um profissional, já nas lesões mais avançadas
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podemos encontrar úlceras com borda circundante “enrolada” (endofítica), massa
tumoral ou crescimento verrucoso (exofítica).2,5–7,17,18 O CCE tem como característica
histopatológica ilhas ou cordões invasivos de células epiteliais escamosas malignas,
sendo a extensão irregular do epitélio da lesão através da membrana basal para dentro
do tecido conjuntivo subepitelial o que caracteriza a invasão. Crescendo dentro do
tecido conjuntivo sem ligação com o epitélio da superfície observam-se células
escamosas epiteliais e ninhos ou ilhas de células. O epitélio da lesão é capaz de induzir
a formação de novos vasos (angiogênese) e, ocasionalmente, fibrose densa
(desmoplasia). Geralmente há presença de intensa resposta celular inflamatória ou
imune ao epitélio invasor e podem ocorrer também áreas focais de necroses. As células
tumorais geralmente apresentam citoplasma eosinofílico com núcleos grandes, muitas
vezes hipercromáticos e apresentam, ainda, um aumento da relação núcleo-citoplasma,
além de graus variados de pleomorfismo celular. Dentro do epitélio lesional podem ser
produzidas pérolas de ceratina (áreas focais redondas de células ceratinizadas em
camadas concêntricas) ou disceratose (ceratinização em células individuais). 2
2

DESORDENS POTENCIALMENTE MALIGNAS
Muitos cânceres são precedidos por desordens potencialmente malignas sendo

que o grau da displasia epitelial destas lesões é o que determina o potencial de
transformação maligna.19 Essas desordens potencialmente malignas são definidas pela
Organização Mundial de Saúde (2005)5 como epitélio alterado com uma maior
tendência à progressão para CCE. O conhecimento das lesões é de extrema
importância para o diagnóstico precoce do câncer e a redução drástica da mortalidade,
da morbidade e custos com o tratamento do câncer.3,6,20 O exame visual continua
sendo de suma importância para o diagnóstico precoce 2,9,20,21 e os critérios que
sugerem uma desordem potencialmente maligna e CCE incluem alterações na textura e
superfície, perda da integridade superficial, cor, tamanho e contorno irregular.20,21
Dentre as desordens potencialmente malignas que dão origem ao câncer de boca há a
queilite actínica (QA) que afeta os lábios e pode evoluir para o CCE.22–24
3

QUEILITE ACTÍNICA

161

Queilites são processos inflamatórios dos lábios provocados por vários fatores,
sendo que entre os tipos de queilites descritos na literatura, a Queilite Actínica (QA) é a
mais frequente e importante, aceita pela maioria dos autores como sendo uma
desordem potencialmente maligna que pode evoluir para o CCE do lábio,22,25–27
enquanto outros autores a consideram uma forma incipiente e superficial de CCE de
lábio,28 ou simplesmente, a fase inicial do CCE de lábio.29 A QA, também conhecida
como queilose actínica, queilose solar30 e queratose actínica de lábio, é considerada a
correspondente em lábio da Ceratose Actínica - que acomete a pele e também é
causada pela radiação solar -

22,25,31–33

atinge principalmente o lábio inferior, e é

originada da intensa ou longa exposição aos raios solares.2,8,22,25,34–36
Ayres é reconhecido como o pesquisador que em 1923 observou, descreveu e
posteriormente conseguiu estabelecer a associação causal entre um distúrbio
inflamatório crônico do lábio e a exposição à luz solar. Só após 60 anos de Ayres ter
descrito a QA, os pesquisadores vieram a concluir que a exposição aos raios solares
leva a alterações irreversíveis nos lábios.25
3.1 ETIOPATOGENIA
Embora o sol seja essencial para o corpo humano, estimulando a síntese de
vitamina D, a superexposição aos raios solares tem consequências deletérias para a
pele.37 As radiações são emissões de energia que se propagam como ondas
eletromagnéticas ou como partículas que podem produzir lesões em humanos. Essas
lesões dependem de alguns fatores, como a dose e o tempo de exposição, sabendo-se
que doses repetidas são mais lesivas do que a mesma dose aplicada de uma única vez
e em função da dose e do tempo de exposição, as lesões produzidas podem ser
classificadas em agudas ou imediatas, crônicas ou tardias.38 Os efeitos crônicos dos
raios solares são produzidos pelos raios UVA e UVB, considerados os agentes
carcinógenos mais atuante na espécie humana, sendo que os raios UVB (290-320nm)
são considerados mais carcinogênicos que os raios UVA (320-400nm).12 Acredita-se
que os raios UVA sejam os maiores responsáveis pelos danos nas estruturas das
proteínas (colágeno e elastina) e aumento da produção das enzimas que degradam o
colágeno causando fragmentação das fibras colágenas reduzindo, assim, o mecanismo
tensor e causando o envelhecimento precoce.39–41 Já os raios UVB são os que causam
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maior eritema em um período curto de tempo e causam os maiores efeitos deletérios no
DNA predispondo ao câncer de pele.42
Dentre os efeitos tóxicos da radiação solar estão os danos ao DNA das células
epiteliais sendo que após os ceratinócitos passarem por esse processo lesivo, três
situações podem ocorrer: reparo dos danos no DNA, apoptose ou propagação dos
ceratinócitos alterados. Para que haja o reparo dos danos no DNA, o gene supressor de
tumor p53 precisa interromper o ciclo celular e, se as alterações causadas nos
ceratinócitos não forem definitivas, poderá ocorrer a normalização do ciclo celular e
replicação destes ceratinócitos reparados. Quando os danos são irreparáveis, após o
gene supressor de tumor p53 interromper o ciclo celular, a célula lesada sofre apoptose
(morte celular programada); mas se o gene supressor de tumor p53 estiver mutado pela
ação dos raios UVB, ele não conseguirá interromper o ciclo celular e os ceratinócitos
alterados continuarão se propagando, e, se esses ceratinócitos sofrerem novas injúrias,
danos críticos ocorrerão ao DNA levando à condição de precancerização da célula, que
continua se propagando até que o carcinoma de células escamosas ocorra.43
Os fatores que influenciam o desenvolvimento da QA e também o câncer de
lábio são a frequência da exposição aos raios solares, a intensidade dos raios solares e
o grau de pigmentação cutânea,23,44 pois as pessoas de pele branca possuem menos
melanina, que atuam protegendo os lábios.32 A suscetibilidade ao aparecimento de
tumores de pele causados por radiação solar é inversamente proporcional à
pigmentação cutânea, pois a melanina funciona como um filtro eficiente frente à
radiação solar.45 Outro fator que contribui para o aparecimento da QA é a sensibilidade
individual do indivíduo, pois alguns pacientes podem apresentar áreas ceratóticas
entremeadas com áreas eritematosas, podendo ainda apresentar fissuras e ulcerações,
após pequena exposição aos raios solares.46 Os lábios são mais suscetíveis à radiação
por causa de sua fina espessura epitelial e da sua camada de queratina, tem menor
proteção

de

sudoríparas.

melanina,

22,47

3.2 ASPECTOS CLÍNICOS
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A QA tem um desenvolvimento lento que pode fazer com que sua evolução
passe despercebida pelo paciente, ou então seja relacionada com uma alteração
normal do envelhecimento e, clinicamente, pode apresentar lesões localizadas ou
difusas, sendo estas as mais comuns de ocorrerem.22 Durante o exame clínico, quando
a QA está em fase inicial, nota-se a presença de descamações, ressecamento,
eritemas e edema; com a evolução, há o aparecimento de fissuras, áreas ásperas,
manchas brancas e perda da elasticidade.

Mais tardiamente, há aparecimento de

úlceras, crostas, atrofia e apagamento do limite dermatomucoso,8,22,25,47 sendo que o
aparecimento de elevações sobre a lesão, áreas eritematosas, ulceração e
sangramento

são

sinais

importantes

de

que

provável

cancerização

esteja

ocorrendo.6,22,34,48 Embora geralmente seja assintomática, pode haver sensação de
secura, queimação, prurido e dor devido à descamação persistente. 2,25,49 Martins-Filho
(2011)50 demonstrou que apenas 27,5% dos pacientes relataram a presença de
sintomas, caracterizado principalmente por sensação de queimação dos lábios e
pesquisando as principais características clínicas, o autor encontrou atrofia, eritema e
lesões brancas.
Em um trabalho realizado com 29 pacientes portadores de QA, os aspectos
clínicos mais frequentes foram aspereza, atrofia e descamação. 25 Há a preocupação
em relação aos profissionais da área de saúde em reconhecer as lesões de QA, pois
conforme demonstrado por Lemos (2014),51 do levantamento feito por ele, apenas
43,47% dos casos de QA tinham a hipótese diagnóstica correta, demonstrando a
dificuldade de alguns profissionais de identificar a lesão, fato que preocupa frente ao
risco de transformação maligna.
3.3 FORMAS CLÍNICAS
São descritas duas formas clínicas de QA: aguda e crônica. A forma aguda é
menos comum e mais frequente em jovens, relacionada a episódios de intensa
exposição ao sol. Clinicamente, as formas mais severas são caracterizadas por edema,
vermelhão, fissuras e ulceração. Podem também estar presentes vesículas que se
rompem formando erosão superficial. Geralmente é autolimitante e regride após cessar
o agente etiológico e a presença de edema e rubor são sinais característicos dessa
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lesão.25,50 A forma crônica é a mais comum e aparece devido à exposição solar de
forma contínua, ocorrendo principalmente depois da quinta década de vida. O lábio
geralmente apresenta-se ressecado e atrófico, recoberto por mucosa fina e pálida,
frequentemente observa-se descamação, uniforme ou não, de coloração esbranquiçada
ceratótica ou branca acinzentada, associada ou não a áreas avermelhadas, presença,
ainda, de manchas e/ou placas brancas e áreas eritematosas, fissuras, erosões ou
ulcerações superficiais e perda de definição do limite entre o vermelhão do lábio e a
pele.25,47,52

3.4 PREVALÊNCIA
Em relação à incidência e à prevalência da QA, notamos que é encontrada cerca
de 10 vezes mais no lábio inferior, provavelmente pelo fato de estar anatomicamente
mais exposto à ação maléfica dos raios solares. Apesar de acometer com maior
frequência indivíduos brancos, não é uma lesão exclusiva deste grupo e raramente
ocorre em paciente com menos de 45 anos, além disso, afeta mais homens do que
mulheres.2,25,27,48,53 Na pesquisa feita por Lucena (2012),54 a média das idades dos
participantes foi de 43,09 anos e isso pode ter ocorrido em função da sua pesquisa ser
entre trabalhadores ativos. O mesmo que ocorreu com o trabalho de Miranda (2012),55
no qual os participantes eram trabalhadores rurais ativos, com idade máxima de 60
anos, por esse motivo a média de idade dos trabalhadores com QA foi de 37,4 anos.
Em função da natureza da profissão da população pesquisada, encontramos a
proporção homem/mulher variando a razão de 1,77:1 até 10:1 (TAB. 1), 2,8,25,27,55,56
sendo que as mulheres podem ser menos propensas a sofrer de QA devido ao uso de
batom que protege parcialmente os lábios da luz solar, e também pelo fato delas
geralmente envolverem-se em menos atividade ao ar livre.25,57
Na literatura não existem estudos que apontem a prevalência da QA na
população mundial, entretanto, alguns estudos apresentam prevalências de amostras
populacionais em ambulatórios de diagnóstico oral em hospitais ou de grupos isolados,
como pescadores, trabalhadores rurais ou idosos do sexo masculino. Estes estudos
demonstraram uma variação de 0,20% até 43,24% na prevalência (TAB.2). 8,47,55,56,58,59
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Tabela 1 – Prevalência de Queilite Actínica entre homem/mulher
Autor
Ochsenius

60

Markopoulos

22

47

Kaugars

Miranda

55

Cavalcante
Corso

25

56

Local

Proporção homem/mulher

Santiago, Chile

1,77:1

Grecia

10:1

Richmond, EUA

4:1

Paraná, Brasil

3:1

São Paulo, Brasil

3:1

Curitiba, Brasil

3:1

Fonte: próprio autor

Tabela 2- Prevalência de Queilite Actínica na população geral
Autor
Silva
Lucena

54

Miranda

55

Campisi e Margiotta
Henrique
Corso

59

56

47

Kaugars

58

Lugar da Realização

Prevalência

Florianópolis, SC, Brasil

43.24%

Nordeste do Brasil

15,5

Paraná, Br

9,60%

Sicília, Itália

4,60%

Uberaba, MG, Br

2,4%

Curitiba, Br

0,45%

Richmond, EUA

0,20%

Fonte: próprio autor

CAVALCANTE (2008)25 encontrou, nos 29 pacientes portadores de QA, 72,41% de
homens, dos quais 75,86% tinham mais de 40 anos de idade, 93,1% eram leucodermas
e 72,41% eram não fumantes. SILVA (2006)8, no seu estudo de prevalência de
alterações labiais com 111 pescadores na ilha de Santa Catarina, encontrou, entre
outras alterações, 48 casos de QA, sendo que a idade média dos participantes foi de
47,73 anos, variando entre 16 e 86 anos.
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HENRIQUE (2009)59, pesquisando alterações na mucosa bucal, encontrou 2,4%
da população de 1006 indivíduos apresentando QA, todos os casos em indivíduos de
pele mais clara, nenhum em negro. É possível observar que a prevalência de QA varia
em função da população pesquisada, pois entre os pescadores na ilha de Santa
Catarina que participaram da pesquisa 43% deles apresentaram QA,8 já o levantamento
feito junto aos 1531 trabalhadores rurais de uma Usina de álcool e açúcar, 141
apresentaram QA, ou seja, 9,16% dessa população.55
Já CAMPISI & MARGIOTTA (2001)58 encontraram, dentre outras lesões, QA em
4,6% da população pesquisada que era composta de 118 indivíduos do sexo
masculino, com mais de 40 anos de idade, moradores da Itália, que foram examinados
com lesões na mucosa oral, dando ênfase ao diagnóstico precoce das lesões
premalignas e lesões malignas. CORSO (2006)56 avaliou a prevalência de QA através
da revisão de 2.432 prontuários da Clínica de Estomatologia da PUCPR, comparando
os achados microscópicos com a avaliação clínica constante das fichas. Foram
encontrados 11 casos de QA (0,45%).
3.5 DIAGNÓSTICO CLÍNICO
O CCE de lábio, que corresponde de 15 a 20% de todos os tumores epiteliais da
boca, desenvolve-se, geralmente, de casos de QA pré-existente e não tratada, ou pode
coexistir com esta.61 Embora seja aceito que de 10 a 20% das QA possam sofrer
transformação maligna, o espaço de tempo para que esta transformação ocorra é
imprevisível (1-20 anos), de qualquer forma o percentual é preocupante e coloca o
diagnóstico precoce como fundamental.22 Domaneschi (2009)23 alerta para o fato que a
transformação pode ocorrer gradualmente e que alguns sinais devem chamar a atenção
do clínico, como a presença de lesões brancas e úlceras. Silveira (2009)62 encontrou
uma taxa de 12,1% de transformação maligna da QA e a taxa encontrada por
Markopoulos (2004)22 foi de 16,4%.
O diagnóstico da QA é importante, pois as alterações clínicas iniciais são sutis e
não estão necessariamente correlacionadas com a quantidade de danos causados ao
tecido epitelial e conjuntivo,22,47 além disso, não há aspectos clínicos claros que
permitam distinguir a QA de um carcinoma em estágio inicial. 26 Critérios clínicos e
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histopatológicos, somados a identificação dos fatores de risco constituem as bases do
diagnóstico.22 A indicação ou não de biópsia para o diagnóstico final é um assunto
controverso, pois enquanto alguns autores acreditam que apenas lesões que persistam
ou não respondam às medidas preventivas devam ser biopsiadas, outros indicam a
biópsia quando há áreas endurecidas ou com ulcerações, para afastar a possibilidade
de ser um carcinoma de células escamosas,2,20 e por fim, outros sugerem a biópsia em
todos os casos, justamente pelo fato dos aspectos clínicos não corresponderem as
alterações histopatológicas ocorridas.57
O diagnóstico clínico é feito correlacionando o histórico de exposição solar aos
achados clínicos.63 O diagnóstico final é feito pelo exame clínico, a citopatologia e
biópsia,64 que pode ser tanto a incisional quanto a excisional, conforme cada caso, mas
o estabelecimento do diagnóstico definitivo da QA é feito através do histopatológico,
considerado padrão-ouro na conclusão do diagnóstico.2,20 Hoje, com os recursos
disponíveis, os fragmentos podem ser diminutos, mas o local de obtenção do tecido
deve ser apropriado,45 na QA, pelo fato de ser geralmente difusa e com várias lesões
presentes, nem sempre é fácil saber de onde remover o tecido para ser analisado, pois
o local pode não ser o local de pior prognóstico e não há como saber o potencial
oncogênico das demais regiões.43
3.5.1 CITOPATOLOGIA
A citopatologia é o estudo e interpretação dos caracteres das células que se
descamam, naturalmente ou artificialmente da mucosa oral, através da observação no
microscópio da morfologia das células epiteliais.65–67 A citopatologia só se tornou
largamente conhecida e popularmente usada após o Dr. George N. Papanicolau, em
1928, ter adotado a aplicação desta técnica no trato genital feminino. 66–69 As alterações
encontradas durante a observação das células do tecido epitelial que se descamam
podem ser enquadráveis nas classes propostas por Papanicolau, 17,67 mas existem
outros métodos como o de Bertalanffy (1960) ou de Trott (1962) que podem ser
usados.17
Devido ao sucesso deste método na prevenção do câncer do colo do útero, sua
utilização foi estendida para muitas outras áreas, chegando até à cavidade bucal. 66
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Depois que a citopatologia começou a ser empregada na cavidade oral, no início,
muitos fracassos occorreram,70 e enquanto alguns asseguram sua eficácia, outros não
são da mesma opinião.17,68 A obtenção dessas células pode ser de diferentes sistemas
de raspado da superfície da mucosa, ou mediante enxágue da cavidade oral ou, ainda,
através de uma amostra de saliva do paciente. A técnica com a qual se obtém um
melhor material para análise é o raspado, que se realiza pela separação mecânica do
epitélio mucoso com diferentes instrumentos.70 O raspado é considerado como um
procedimento simples e não invasivo,21,67,69,71 relativamente indolor e rápido,67 bem
aceito pelos pacientes67,72 e não requer anestesia local.21
A citopatologia da mucosa bucal pode ser utilizada no diagnóstico de displasias
epiteliais e de câncer oral, tanto como metodologia diagnóstica auxiliar para a escolha
da melhor área de biópsia,17,66,67,69,70,72 além disso, é útil na monitorização dos
pacientes durante o seu acompanhamento.65,66,69,70,72 Indicada também em lesões
extensas ou múltiplas, ajudando a selecionar o local mais indicado para a realização da
biópsia, principalmente nos casos de pacientes cuja condição geral de saúde não
permite a intervenção cruenta sem preparo pré-operatório ou ainda quando o paciente
não permite a realização da biópsia.66
A citopatologia é empregada também na identificação de candidíases orais, na
identificação dos microorganismos que causam lesões orais 45,47,65 como nas infecções
pelo
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procedimento pode ser ineficaz em sua maioria, pois a grande camada de ceratina
dificulta a obtenção das células mais profundas do epitélio,

17,66–68,72

por causa disto,

nos processo ceratinizantes em geral, a citopatologia pode oferecer dificuldades, assim
como em regiões com crostas e necrose.65,68
Alguns fatores podem causar um número elevado de falso-negativos, como a
grande quantidade de sangue nos raspados, a tomada inadequada da amostra,
interpretação subjetiva na avaliação citológica e também, erro na técnica.67–70,72,74,75
Além disso, a boca apresenta padrões de citopatologia variáveis dependendo do local
onde o material é coletado, por isso é necessário um ótimo conhecimento da citologia
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normal dos diferentes sítios da cavidade bucal para detectar-se interpretações adversas
ou alterações funcionais da mucosa.17,65,66,72,74
Na prevenção oral existem vantagens inequívocas no uso da citopatologia,
porque, mesmo para profissionais experimentados, está comprovado que só o exame
macroscópico é insuficiente e que os métodos citopatológicos auxiliam, entre outros
aspectos, a indicar os casos a serem controlados,76 além de que um citopatológico
positivo não poderá ser ignorado e exigirá que, pelo menos, aprofunde-se no estudo
clínico, partindo para a execução de uma biópsia.77
Entre os que acreditam e comprovaram a eficiência da citopatologia está Fontes
(2013)78 que, com seu estudo, demonstrou que o diagnóstico citopatológico na
detecção de CCE oral tem alta sensibilidade e especificidade quando comprado com o
diagnóstico histopatológico. Mais estudos sobre a citopatologia são necessários,
estudos que analisem sua verdadeira validade e confiabilidade, como também sua
aplicabilidade.70 Não há um consenso no uso da citopatologia nos pacientes com QA,
há autores que indicam seu uso,64 enquanto outros não conseguiram validar o seu
valor. Tentando avaliar o valor da citopatologia nos pacientes com QA, foi realizado um
trabalho com a proposta de testar a citopatologia como meio auxiliar no diagnóstico da
QA. Primeiro colocaram uma gaze embebida em soro fisiológico entre os lábios dos
pacientes e aguardaram 10 minutos para realizaram o raspado com uma espátula
metálica, em um grupo controle de 330 indivíduos e em 125 pacientes portadores de
lesões de QA, sendo que a citopatologia não foi capaz de detectar alterações malignas
nem displasias em nenhum dos dois grupos, o que seria fator de indicação para
biópsia. Em dezesseis pacientes com indicação clinica para biópsia segundo os critérios
adotados por eles (apagamento do limite dermatomucoso e aumento da consistência do
lábio à palpação) foram encontrados quatro casos de CCE, sete com displasia leve e
cinco com displasia moderada, concluíram com isso que a citopatologia convencional,
embora seja excelente método de diagnóstico para detectar lesões malignas e prémalignas, não foi efetiva em detectar essas alterações em pacientes com QA. 79
Além da metodologia convencional para a realização da citopatologia, uma nova
metodologia foi desenvolvida visando diminuir o máximo possível o número de artefatos
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e sobreposições celulares, a citologia em meio líquido. Para comparar as duas
metodologias, Dias (2008)80 realizou raspados em borda lateral de língua de seis
voluntários e notou que houve redução significativa de quantidade de material, de
células inflamatórias e de colônias de bactérias na citologia em meio líquido, mas a
distribuição celular foi mais regular e homogênea e houve diminuição da sobreposição
celular. O autor sugere que mais estudos deveriam ser realizados para a adaptação da
técnica à cavidade oral.
3.5.2 VIDEOROSCOPIA
O uso de aparelhos que aumentem a capacidade de visão, visando melhorar o
diagnóstico clinico, escolher a área de biópsia com mais acerto, acompanhar o
desenvolvimento dessas lesões e identificar lesões não vistas pela oroscopia, tem sido
usado com grande êxito nas lesões de colo de útero, assim como nas lesões
pigmentadas da pele e, posteriormente, o uso desses aparelhos, com algumas
adaptações, se estendeu para a cavidade oral.4
Para o exame em pele, há a dermatoscopia, inicialmente usada para as lesões
pigmentadas da pele, hoje é empregada para todo tipo de tumor cutâneo, pois é uma
técnica diagnóstica não invasiva, que permite a avaliação in vivo das microestruturas da
epiderme não visíveis a olho nu, com a finalidade da realização do diagnóstico precoce,
com precisão de diagnóstico de 97%, aumentando a eficácia na detecção de lesões
potencialmente malignas na pele, diminuindo o número de biópsias sem aumentar o
risco de não se remover uma lesão maligna. Sendo necessário, para isso, a utilização
do dermatoscópio, aparelho que permite observar a lesão com aumento de no mínimo
10 vezes.81
A colposcopia é um método clínico de investigação do colo uterino que
proporciona uma grande eficácia no diagnóstico de lesões pré-malignas e do carcinoma
cervical, utilizando ampliação óptica e ampla iluminação com o objetivo de reconhecer
os achados anormais e determinar sua situação e extensão, permitindo o estudo da
configuração da superfície e do aspecto vascular.3,82
O colposcópio, com aumento de 6 a 40 vezes, usado na observação da mucosa
oral, das bordas e periferia de lesões malignas, avaliando cor das lesões, presença de
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ulcerações e vascularização, mostrou-se eficiente em permitir a visibilidade e a
identificação de lesões iniciais e na reavaliação de lesões não ulceradas da mucosa
oral, com o uso ou não de corantes, como o azul de toluidina. 3 Mas algumas
dificuldades foram encontradas no uso de um endoscópio de contato na cavidade oral e
lábio, como o deslizamento do aparelho, os tremores finos e a falta de nitidez da
imagem, mas que, segundo os autores, não inviabilizou a realização e interpretação do
exame.4
A estomatoscopia é definida como a adaptação da colposcopia para a boca, com
o objetivo de se obter observação aproximada e detalhada das estruturas orais 83,84 e
foi inicialmente adaptada para a detecção precoce do carcinoma oral.3,83 A
estomatoscopia examina a boca com um método sistemático verificando as mudanças
do epitélio de revestimento e a configuração da rede vascular.3,83–86 O grande aumento
que o aparelho fornece, que pode variar de seis a quarenta vezes, torna possível a
detecção precoce do carcinoma, mostrando mudanças não visíveis ao exame visual
simples,3,83–85 inclusive registrando as imagens pelas fotografias obtidas.83,84
SPENGOS (1967)83 afirmou que, enquanto a doença ainda está em seus
estágios pré-clínicos, o reconhecimento precoce do CCE pode ser feito baseado nas
mudanças estruturais e vasculares dos tecidos através da estomatoscopia. Também
sugeriu que por existirem diferenças nas características funcionais e estruturais da área
cervical e da oral, essas precisam ser aprendidas na prática para que o exame
utilizando a estomatoscopia ofereça um diagnóstico precoce das mudanças malignas
da boca, normalmente não visíveis ao exame visual simples.
POPESCU & STURZA (1969)84 examinaram 187 pacientes com a finalidade de
observar a evolução das lesões e detectar eventuais modificações associadas ao
desenvolvimento de malignidade. Através do exame estomatoscópico sequencial, e das
fotografias estomatoscópicas realizadas, a evolução das lesões pode ser analisada
estágio por estágio. Comparando-se as imagens estomatoscópicas com a citopatologia
e a histopatologia foi possível a elaboração de critérios objetivos de modificações
morfológicas, que indicariam transformação maligna. Essas modificações incluíam
ceratose simples, lesões hiperceratóticas, disceratóticas e leucoplásicas, e lesões
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suspeitas de transformação maligna. Quanto a ceratose simples, ela apresenta-se
como opacidade que sofre variação de intensidade em função da espessura da
ceratinização. Sua superfície é lisa e brilhante, sem irregularidades, sendo que o
contorno difuso se mistura gradualmente com a mucosa normal. Nenhuma modificação
essencial é encontrada na camada subepitelial e as características vasculares
permanecem normais. Nas lesões hiperceratóticas, disceratóticas e leucoplásicas,
quando foi encontrada a ceratose simples conforme mencionada, esses casos foram
considerados benignos, sendo o diagnóstico confirmado pelo exame citopatológico e
histopatológico.
A suspeita de transformação maligna recai quando há presença de superfície
irregular, aumento da espessura, presença de erosão e ulceração, já vista no exame
visual simples, porém a estomatoscopia complementou, oferecendo a possibilidade de
descobrir

certos

detalhes

que

puderam

ser

considerados característicos

de

transformação maligna.3 A mucosa oral normal apresentou variações na aparência
através do exame estomatoscópico, de acordo com as particularidades histológicas das
diferentes regiões. O lábio apresentou duas zonas distintas, a parte cutânea externa,
com a transparência reduzida tornando os elementos estruturais menos visíveis,
enquanto que no lado interno, as imagens estomatoscópicas apareceram mais
nítidas.84
Depois de vários estudos, concluíram que a estomatoscopia fornece detalhes
para a investigação clínica, embora sem oferecer dados infalíveis sobre a estrutura
tecidual, serve, portanto, como indicação da natureza benigna ou maligna da lesão;
auxilia na escolha da melhor área para biópsia e permite o acompanhamento da
evolução da lesão através da comparação de fotos estomatoscópicas. 84 Quanto maior a
iluminação e o aumento da imagem, maior será a percepção dos detalhes;87 maior será,
ainda, a compreensão quanto à estrutura das lesões e dos tecidos da mucosa oral, e,
consequentemente, maior é a chance de diagnóstico precoce de lesões iniciais na
mucosa oral ainda não percebidas.3,88,89
Em um trabalho feito com o dermatoscópio em lesões de queilite de células
plasmáticas e em QA, os autores concluíram que é uma ferramenta útil para avaliar os
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dois tipos de queilite, inclusive diferenciando a proliferação vascular e as bordas das
lesões que ajudou a fazer o diagnóstico diferencial entre os dois tipos de queilite.90
A vídeocâmera oral, introduzida em 1987,87,91 na tentativa de ampliar ainda mais
a imagem e de buscar melhor adaptação para o exame da boca, consiste em um
avançado sistema de microcâmera que permite ao dentista obter imagens digitais
intraorais ou faciais que podem ser transmitidas para um computador, onde as imagens
podem ser armazenadas.92 Inicialmente suas indicações foram documentar o paciente,
também motivar e instruir o paciente em relação à manutenção da saúde oral,87,91,93
auxiliar na explicação do tratamento94,95 e tornar mais produtiva e eficiente a prática
odontológica.93 A vídeocâmera oral beneficia tanto ao dentista quanto ao paciente, pois
o exame com ela pode revelar condições que não observadas

no exame clínico

convencional mesmo com o uso de lupas.88,89,92,95
SIEGEL (1999)96 afirmou que a imagem da vídeocâmera oral é tão nítida quanto
a obtida pelo colposcópio, mas é mais fácil de ser operada podendo ser utilizada por
profissionais sem muita experiência. CONDE (2007)89 relataram a primeira vez da
utilização da vídeocâmera oral no exame dos tecidos moles da boca comparando-a
com o colposcópio e adotaram o termo videoroscopia para esse tipo de exame.
Concluíram que ambos os métodos facilitam a observação de características da
superfície tecidual (contorno e cor) e da rede vascular (possibilidade de observação dos
vasos, padrão e direção vascular), mas o uso da vídeocâmera oral foi considerado mais
vantajoso do que o uso do colposcópio no que diz respeito à obtenção do foco, ao
aumento obtido, ao conforto do paciente durante o exame, ao acesso a todas as
regiões da boca, ao registro e ao processamento das imagens e ao custo do aparelho.
Conde (2010),97 em um trabalho com 100 pacientes comprando os achados do
exame físico da boca com e sem o uso da videocâmera, relataram que 73% dos
pacientes não apresentaram nenhuma lesão epitelial precursora, em 18% dos
pacientes as lesões foram detectadas em ambos os métodos de visualização e em 7%
as lesões só foram observadas após a videoroscopia. Concluíram com isso que a
videoroscopia pode ser usada em pacientes com risco aumentado para câncer oral,
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para o diagnóstico precoce de lesões, como mecanismo para selecionar a área de
biópsia e durante o acompanhamento dos pacientes portadores dessas lesões.
O registro clínico das alterações identificadas torna-se importante para os
portadores de QA, pois gravar essas alterações e poder, posteriormente, observar as
mudanças ocorridas, é fundamental para permitir uma avaliação precisa para definir se
uma possível progressão possa estar ocorrendo.

3.5.3 TESTE DE AZUL DE TOLUIDINA
O azul de toluidina é um corante nuclear metacromático e acidófilo, que será
retido em qualquer área com grande número de núcleos, sem especificidade para
células neoplásicas. O teste é considerado positivo quando o tecido se apresentar azul
escuro, tanto de forma completa ou de forma pontilhada, após a remoção do corante
com ácido acético e considerado negativo quando o corante for todo removido pelo
ácido.98,99
O teste de azul de toluidina tem sua validade estabelecida na detecção do
câncer oral, mas seu valor na identificação de lesões premalignas orais ainda é
controverso, pois nem todas as lesões tingem com esse corante, 100 embora quando
isso ocorra, essas lesões estejam associadas com lesões de alto risco. 101 O azul de
toluidina se difunde para o interior das células, corando seus núcleos; como as células
malignas da mucosa oral apresentam, proporcionalmente, número maior de núcleos
que o tecido normal, esse corante acaba por indicar o tecido malignamente alterado,
embora possa corar, da mesma forma, tecidos sem proliferação maligna, como os
casos de hiperplasia e tecidos com processo inflamatório intenso. 102 Embora haja um
consenso que o azul de toluidina core lesões malignas, os resultados dos testes têm
sido diversos. Essa diversidade de resultados provavelmente ocorra pela variação de
metodologia, da população estudada e das lesões analisadas. O teste de azul de
toluidina é aceito como um juiz clínico adjunto e não como um substituto para a biópsia.
Ele pode ser rotineiramente utilizado como um método assistente para a escolha da
área de biópsia e acompanhamento dos pacientes com desordem potencialmente
maligna.103–105
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3.5.4 OUTROS MÉTODOS AUXILIARES
O uso do confocal, técnica de imagem não invasiva, tem sido empregado nas
lesões de ceratose actínica106 e nas lesões de QA,107 e em ambos os casos os
resultados iniciais se mostraram promissores, mas necessitando de novos testes, com
número maior de pacientes, para que seu valor clínico seja validado,

106

O primeiro

trabalho utilizando o confocal em pacientes com QA foi realizado com apenas 10
pacientes, mas mesmo assim o confocal foi capaz de identificar corretamente 6/7 casos
de QA e 3/3 casos de lesões benignas.107
Alguns autores sugerem o uso de fluorescência para examinar as estruturas e
conseguir diferenciar lesões de câncer de lesões premalignas. O diagnóstico é feito de
acordo com o aparecimento ou a ausência de gotas de fluoresceína na superfície do
tumor, em resposta à injeção de dose de fluorocromo para dentro do tumor. A
estomatoscopia fluorescente é utilizada para avaliar os resultados do teste. Os ensaios
clínicos em 85 pacientes demonstraram que os parâmetros de teste e métodos de
avaliação são essenciais para obter resultados corretos.108
A autofluorescência, considerada como uma abordagem complementar para
discriminar áreas displásicas/malignas de tecido normal, foi utilizada por um grupo de
pesquisadores em 57 pacientes com QA com o propósito de avaliar sua utilidade no
diagnóstico clínico da QA, tendo o histopatológico como padrão-ouro. Concluíram, com
seu trabalho, que o sistema de autofluorescência de imagens é uma técnica útil em
associação com o exame físico para o diagnóstico da QA.109
3.6 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
O diagnóstico diferencial é feito com a candidíase crônica hiperplásica, mucosite,
candidíase pseudomembranosa, líquen plano,2 eritema multiforme, lúpus sistêmico63 e
também com outros tipos de queilites: esfoliativa, glandular,110,111 granulomatosa, de
contato,64 prurigo actínico de lábio,112 queilite lúpica113 e de células plasmáticas.63
Lemos (2014)51 levantou as hipóteses diagnósticas clínicas de 46 pacientes que
tiveram o diagnóstico histopatológico de QA e observou que em apenas 43,47% dos
casos a hipótese diagnóstica era QA, as outras hipóteses incluíram leucoplasia
(13,04%), hiperceratose (10,86%), CCE (6,52%), verruga vulgar (4,34%), nevo (4,34%),
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líquen plano (4,34%), mucocele (2,17%), hemangioma (2,17%), fibroma (2,17%),
eritroplasia (2,17%) e em dois casos a hipótese diagnóstica não havia sido formulada.
3.7 CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA
Poucos trabalham apresentam uma proposta de classificação clínica da QA
crônica. Silva (2006)8, em seu trabalho de prevalência, menciona uma subdivisão
quanto ao grau de severidade da queilite actínica como sendo clinicamente leve ou
inicial (ressecamento e descamação), moderada (ressecamento e descamação mais
severos, acompanhados de fissuras) e severa (endurecimento do lábio, perda entre do
limite entre a pele e semimucosa, ulcerações e crostas, além das alterações dos grupos
anteriores).
3.8 ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS
Alguns parâmetros morfológicos devem ser considerados no diagnóstico da QA:
a acantose, que é caracterizada por um espessamento da camada espinhosa; a
elastose solar, que ocorre no tecido conjuntivo e é considerado o achado histológico
mais consistente; a presença de infiltrado inflamatório, de intensidade variando de leve
a severa, composto especialmente por linfócitos e plasmócitos, que pode estender-se
até a região submucosa; a inflamação perivascular e o aumento da camada de ceratina,
podendo ser paraceratose ou ortoceratose. Mas frequentemente também é encontrada
a ceratinização prematura e individual de ceratinócitos (disceratose), o aumento global
de ceratinócitos com espessamento do epitélio (hiperplasia e acantose,) ou diminuição
dessas células com afinamento do epitélio (hipotrofia), com possível ocorrência de
exulceração. A histopatologia da QA varia só em função do grau de displasia,
representada, principalmente, pela presença de núcleos celulares aumentados de
tamanho,

irregulares

atípicas,11,22,47,114,115
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histopatológicas, na maioria dos casos, não se dá de forma homogênea em todo
vermelhão.114
As lesões de QA podem exibir graus variados de displasia. Araujo (2007)116 no
seu estudo com treze casos de QA encontrou seis casos de displasia leve, quatro
casos de displasia moderada e três casos de displasia severa. Examinando 152 casos
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de QA, Kaugars (1999)47 demonstrou a existência de cinco fatores de significância em
relação à gravidade das alterações histológicas encontradas na QA, que são: acantose,
elastose

solar,

inflamação

do

tecido

conjuntivo,

inflamação

perivascular

e

espessamento da camada de ceratina. Cavalcante (2008)25 avaliaram clinicamente 29
pacientes e realizaram biópsias para confirmar o diagnóstico de QA. Foram
encontradas displasia leve em 10,34%, moderada em 27,59% e severa em 62,07% dos
casos.
No estudo de Lemos (2009),51 depois de reavaliados 46 de QA, os achados
histopatológicos mais frequentes foram elastose solar (97,82%), hiperceratose
(71,73%), displasia epitelial (60,83%), presença de infiltrado inflamatório mononuclear
(60,83%) e acantose (37,77%).
Kaugars (1999)47 reviu 152 casos de QA e notou que tanto a ortoceratose
quanto a paraceratose estavam presentes em 57,2% dos casos, em 29,6% havia
apenas ortoceratina e em 13,2% apenas paraceratina. Avaliando subjetivamente a
camada de ceratina percebeu a presença de espessamento em 84,9%, variando de
leve a acentuado e que 50% dos casos de espessamento acentuado estava
relacionado com a presença de apenas paraceratose. A presença de úlcera foi notada
em 13,2% dos casos e em 50% dessas havia a presença de acentuado processo
inflamatório. Nos casos não ulcerados a presença de processo inflamatório acentuado
só ocorreu em 8,3%. Quanto à espessura do epitélio, apenas 3,3%dos casos
apresentaram hipotrofia, sendo que dos casos de hipotrofia mais os casos de
espessura normal (31,6%), apenas 7,5% deles estavam associados à displasia epitelial
severa, já os casos com acantose moderada ou intensa, 20,0% deles tiveram
diagnóstico histopatológico de displasia severa. Em relação à displasia epitelial, 52,0%
dos casos apresentaram displasia epitelial leve, 23,0% com displasia epitelial
moderada, 12,5 com displasia epitelial severa, 11,2% com carcinoma in situ e 1,3% com
CCE. A análise estatística revelou associação positiva entre o aumento do grau de
displasia epitelial e a acantose, a presença de infiltrado inflamatório no tecido
conjuntivo, a inflamação perivascular, a espessura da camada de ceratina e da elastose
solar. Os dados encontrados não permitiram ao autor estabelecer correlação entre a
intensidade da elastose solar e a idade dos pacientes, mas foi notado que 32,2% dos
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casos apresentavam elastose solar intensa. Quanto à inflamação, 26,3% dos casos não
apresentaram enquanto que inflamação leve foi identificada em 44,1% , moderada em
15,8% e intensa em 13,8% dos casos.
Bertini (2010)117 realizou uma pesquisa com 48 pacientes com QA, na qual as
lâminas foram analisadas por dois examinadores independentes para tentar estabelecer
uma padronização de critérios para serem usados como referência na avaliação
histopatológica do epitélio e tecido conjuntivo do lábio desses pacientes. Concluiu com
suas comparações que a calibração prévia inter observadores diminui a possível falta
de reprodutibilidade das definições histopatológicas entre os patologistas.
Nos países tropicais, como o Brasil, o câncer labial pode assumir uma dimensão
preocupante, principalmente se associado a profissões que exponham seus
trabalhadores constantemente aos raios solares sem a devida proteção. 8,25,55 A QA
pode evoluir para o CCE de lábio23 e estima-se que 95% dos casos de câncer de lábio
originam-se da QA.35 O aparecimento de elevações sobre a lesão, áreas eritematosas,
fissuras, ulceração e sangramento são sinais importantes de que provável cancerização
esteja ocorrendo.46 Embora não sejam encontrados trabalhos que demonstrem o
percentual de transformação maligna da QA, esse potencial de transformação pode ser
aumentado quando associado a outros fatores carcinogênicos, principalmente o fumo,48
o HPV, a cor da pele, predisposição genética e familiar, estado imunodeprimido, dieta
pobre e condição socioeconômica.13,14,114,118–121 O risco de invasão e envolvimento dos
linfonodos cervicais é maior no CCE de lábio quando comparado com CCE de pele,
mas a invasão ocorre nos estágios avançados da doença. 122,123
Abreu (2006),11 em uma trabalho retrospectivo, avaliou 31 casos de câncer de
lábio e demonstrou que não houve dependência entre a ocorrência de metástase e
sexo, cor da pele e localização, mas demonstrou que houve dependência entre QA e
elastose solar e entre a ausência de QA e a ocorrência de metástase, concluindo que
os tumores originados à partir da QA têm melhor prognóstico.
Embora se acredite que o carcinoma de lábio seja facilmente identificado pela
sua posição anatômica, um caso registrado na literatura nos dá conta de uma paciente
sem qualquer história de ulceração ou outros sintomas, que, quando ao ser feito o
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exame histopatológico do tecido retirado na vermelhectomia, revelou a presença de
carcinoma de células escamosas, portanto, como não há correlação entre a aparência
clínica e a agressividade histológica, a biópsia é indicada em todos os casos de QA,
pois há grande risco de malignização.124
MARKOPOULOS (2004),22 em um estudo com 65 pacientes portadores de QA
que foram atendidos na Clínica de Medicina Oral na Grécia pelo período de dez anos,
encontraram onze casos (16,9%) com CCE, concluindo, com seus estudos, que uma
alta proporção de casos de QA evolui para carcinoma.
Algumas controvérsias são encontradas em relação à histopatologia da QA. Uma
delas é em relação à elastose solar, que é considerada, pela maioria dos autores, um
achado universal,22,25,47 enquanto outros, como é o caso de ABREU (2006),11 aceitam o
diagnóstico de QA mesmo sem a presença da elastose solar no tecido conjuntivo. Outra
controvérsia é em relação à displasia epitelial: sendo que a maioria só considera QA se
houver algum grau de displasia epitelial.25,47
No tocante à elastose solar, sabe-se que as fibras elásticas, responsável pela
elasticidade

do

tecido

conjuntivo,

formam

uma

rede

complexa

constituída

morfologicamente de dois componentes distintos, elastina e microfibrila. Os danos
actínicos nas áreas expostas ao sol são marcados pelo depósito de material elastótico
no tecido conjuntivo, chamado elastose solar, mas sua exata composição é ainda
desconhecida e controversa.125 A controvérsia gira em volta do material de origem da
elastose solar, se ela seria síntese de novo material ou degradação de componentes já
existentes no tecido conjuntivo,126 embora sejam unânimes que ela é consequência da
exposição à radiação solar e que essa alteração é irreversível.127,128 Uma corrente
acredita tratar-se de um material derivado da degradação de material já existente na
região, das fibras elásticas, das fibras colágenas ou das duas juntas, ou ainda, da
degradação da elastina
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; outros acreditam ser um material novo, derivado das fibras

colágenas e elásticas.127 Alguns estudos mostram que nas áreas de elastose solar há
aumento de depósito de elastina, versican e fibrila. 130,131 A favor da ideia que é síntese
de novo material, temos uma pesquisa mostrando que a ativação da elastina representa
um dos eventos primários que conduz ao depósito de material elastótico na pele
humana severamente danificada pela luz UV.132 Por outro lado a degradação de
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elastina previamente sintetizada parece estar envolvida no processo de síntese da
elastose solar, o que parece ocorrer é que, durante os diferentes estágios da formação
da elastose solar, ora um, ora outro processo parece predominar.126
Araújo (2007)116 tentando entender melhor a participação da elastose solar na
QA fez um estudo com 13 casos de pacientes com QA e usou a técnica histoquímica
da orceína de Weigert. Percebeu que havia ausência de fibras colágenas nas áreas
correspondentes à elastose solar, com presença de fibras elásticas espessas,
irregulares e pouco fragmentadas, sugerindo a substituição das fibras colágenas pelas
elásticas.
Sgarbi (2010)133 avaliou a presença de fibra elástica (Weigert) e de fibra
colágena (Tricromio de Mallory) no tecido conjuntivo em 50 casos de QA e tentou
relacionar com o grau de displasia epitelial, comparando com um grupo controle de 18
pacientes com mucocele em lábio inferior. Quando usou coloração de Weigert, notou
que tanto as fibras elásticas normais, as fibras elásticas dos vasos sanguíneos e as
fibras elásticas alteradas foram coradas com a mesma intensidade. Não houve
diferença estatisticamente significativa entre a quantidade de fibras elásticas
observadas no grupo teste quando comparado com o grupo controle, da mesma forma,
não houve correlação entre a degradação das fibras elásticas e o grau de displasia
epitelial. As quantidade de fibras colágenas estava diminuída nos casos de QA
comparando com o grupo controle, além de ter ocorrido um aumento na degradação
dessas fibras colágenas no grupo com QA. Além disso, o autor notou correlação
positiva entre a degradação das fibras colágenas e o grau de displasia epitelial.
Foi realizado um trabalho para avaliar a presença do Ki-67, TGF-β1 e da elastina
em 29 casos de QA e 53 de CCE de lábio. Observou-se, no que diz respeito à elastose,
que ela se encontra mais fina e descontínua nos casos de CCE em comparação com a
QA, e esta diferença no padrão de imunomarcação na elastina foi estatisticamente
significativa entre os grupos (p <0,01). Os achados indicaram que o conteúdo de
elastina reflete as mudanças na matriz extracelular em ambos, tanto na QA quanto no
CCE.134
Alguns autores acreditam que os mastócitos contribuem para a formação da
elastose solar em pele irradiada com UV e para tentar provar sua potencial contribuição
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eles utilizaram 15 casos de QA e oito de lábio normal que foram corados por imunohistoquímica para triptase, para determinar a densidade dos mastócitos e suas
proteases. Notaram que os mastócitos e suas proteases estavam aumentadas nos
casos de QA em comparação com o lábio normal (P<0,0001), e se apresentavam
desgranulados especialmente em torno de áreas de elastose solar. Concluíram que o
aumento da densidade dos mastócitos e o conteúdo de protease podem contribuir para
a formação da elastose. Além disso, as mudanças na distribuição dos mastócitos
podem favorecer a malignização da QA.24
Displasia epitelial corresponde às alterações histopatológicas caracterizadas por
apresentar uma progressão crônica e ser uma desordem cancerizável.5 As alterações
da displasia epitelial iniciam-se na camada basal e parabasal do epitélio e quanto mais
envolvido está o epitélio, mais displásico esse epitélio é considerado. 2 Ela pode ser
leve, com as alterações e atipias celulares limitadas ao terço inferior do epitélio;
moderada, com as alterações e atipias celulares se estendendo até o terço médio do
epitélio; e severa, com as alterações e atipias envolvendo mais que dois terços do
epitélio. À partir dessa situação já é considerado carcinoma in situ, ou seja, quando as
células displásicas se estendem por toda ou quase toda espessura epitelial. 5 Para se
realizar a classificação da displasia epitelial deve-se tomar por base a área mais
severamente envolvida, mesmo que represente apenas uma pequena porção do
tecido.19 Mas é necessária atenção, pois algumas atipias celulares mais graves podem
estar associados a condições inflamatórias intensas, muitas vezes observada em QA
com áreas ulceradas.114
As características microscópicas da displasia epitelial são a alterações
específicas de células epiteliais individuais, tais como: variação anormal do tamanho
nuclear (anisonucleose); variação anormal do formato nuclear (pleomorfismo nuclear);
variação anormal do tamanho celular (anisocitose); variação anormal do formato celular
(pleomorfismo celular); aumento da razão núcleo/citoplasma; aumento do tamanho
nuclear; figuras de mitoses atípicas (mitoses tripolares ou em forma de estrela); mitoses
em lugares atípicos (acima da camada basal), podendo ser tanto de mitoses típicas
quanto atípica; nucléolos grandes e proeminentes; hipercromatismo. As células e os
núcleos apresentam características mais primitivas, assemelhando-se às células da
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camada basal. Nas alterações arquiteturais do epitélio encontramos: estratificação
irregular das camadas epiteliais; perda da polaridade da camada basal; projeções
epiteliais em forma de gota resultante da proliferação excessiva das células basais;
aumento do número de figuras mitóticas; mitoses superficiais anormais; ceratinização
prematura de células individuais (disceratose) e formação de pérolas de ceratina. 2,5,11,19
Não se é possível prever quando uma displasia, independente do grau de
severidade, irá se transformar em carcinoma invasivo. Por outro lado o achado de
displasia epitelial não significa fatalmente uma transformação maligna futura.46
Acredita-se que displasias severas estão associadas com maior probabilidade de
progressão para malignidade, acredita-se também que quanto maior o acúmulo de
mutações no tecido, maiores são as chances de mutações relacionadas à malignidade,
mas uma transformação maligna pode ocorrer mesmo na ausência de displasia.5
Alguns autores acreditam que geralmente as displasias de baixo grau não evoluam
para carcinoma, já as de grau severo, se não tratada, evoluem, com certa frequência,
para o carcinoma, mas sabe-se que o grau de displasia pode, com o tempo, aumentar;
enquanto algumas displasias leves podem regredir se o fator causador for removido,
voltando o epitélio a sua normalidade.135
A classificação mais conhecida da displasia epitelial é da OMS, mas outros
sistemas de graduação da displasia epitelial também são usados. Foi criado um novo
sistema de classificação das displasias epiteliais que tem o mérito de ajudar os
profissionais nas decisões críticas e difíceis principalmente no caso da displasia
moderada. Essa nova classificação tem os mesmos critérios morfológicos usados pela
OMS em 2005, que são as mudanças arquiteturais e alterações celulares, mas trata-se
de um sistema binário (alto/baixo risco). Esse sistema binário como teste diagnóstico
em predizer a transformação maligna de displasia epitelial oral apresentou sensibilidade
de 85% e especificidade de 80%.136
Diversos estudos têm sido realizados no intuito de pesquisar marcadores de
prognóstico que permitam a identificação das lesões com maior potencial de
transformação maligna, mas ainda não há um marcador preditivo para estas
transformações na QA. Os estudos têm se concentrado principalmente na avaliação da
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expressão imuno-histoquímica da proteína p53 já que, na cavidade bucal, a marcação
aumentada de p53 por exames imuno-histoquímicos vem sendo relacionada à displasia
epitelial e carcinogênese.137 Várias pesquisas têm demonstrado que a proteína p53 se
encontra superexpressa nas lesões de QA quando comparada a lábios normais e
mucosa oral normal.138–140 Os genes supressores tumorais, quando se tornam inativos
ou mutados, permitem indiretamente a produção de um tumor. Já os oncogenes e gene
supressores de tumor que são componentes cromossômicos capazes de serem
ativados por agentes causais (vírus, radiação ou carcinógenos químicos), quando
ativados podem participar da iniciação e progressão de carcinomas de células
escamosas.2,45
A proteína p53 é uma das proteínas responsáveis pela manutenção da
integridade do DNA. Mutações no gene TP53 deixa o p53 incapaz de controlar a
proliferação das células, resultando em reparação ineficiente do DNA e permitindo que
muitas células expostas aos agentes mutagênicos repliquem o material genético
danificado, espalhando as alterações incorporadas no seu genoma. Embora uma única
mutação não seja suficiente para transformar as células, a perda da função de p53
predispõe as células à mutações adicionais e transformação maligna.141
Mutações no gene TP53 ocasiona a produção da proteína p53 alterada, a qual
tem uma meia-vida longa, não é capaz de se combinar com o DNA e acumula-se no
núcleo da célula, ele é facilmente visualizado através de métodos de imunohistoquímica.114 Anormalidades no gene TP53 são as alterações moleculares mais
comuns encontradas em neoplasias humanas. Isso sugere que o gene TP53 está
mutado em mais de 90% de CCE da pele e em mais de 50% dos carcinomas de células
basais.142 A expressão do p53 nos tecidos, revelada pela imuno-histoquímica, está
positivamente associada com o grau de displasia epitelial e progressão para o CCE da
boca.142–144 Além disso, o aumento da expressão do p53 tem sido relatado em CCE de
lábio e lesões de QA.143–145
Foi realizada uma pesquisa com 15 fragmentos de desordem potencialmente
malignas, 30 CCE e cinco de hiperplasia epitelial e, embora não tenham conseguido
associar o p53 com o grau de displasia epitelial em desordens potencialmente
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malignas, a sua imunoexpressão na camada suprabasal foi associada com graus mais
severos de displasia epitelial.137
Souza (2011)140 compararam a expressão do p53, APE1, hMSH2 e ERCC1 em
epitélio normal (15 casos), displásico (30 casos de QA) e com alterações malignas (27
casos de CCE de lábio) e notaram que havia uma associação entre o aumento
progressivo na porcentagem da expressão do p53 e do APE1 e o aumento da
gravidade no diagnóstico histopatológico à partir da mucosa normal até o aparecimento
do carcinoma; também concluíram que havia uma redução na expressão do hMSH2 e
do ERCC1nos grupos de QA e de CCE de lábio, além disso, perceberam que o mAPE1
está fortemente expresso nos casos mais agressivos de carcinoma.
Pimentel (2006)145 avaliaram os aspectos histopatológicos de 70 casos de QA e,
desses 70 casos, avaliaram a expressão do p53 em 67. Observaram que a intensidade
do infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo era o único achado histopatológico
significante associado com a presença de tumor invasivo e com o grau da displasia
epitelial. Encontraram imunorreatividade do p53 em 85% dos casos de QA, mas não
acharam associação estatisticamente significante da expressão do p53 com nenhum
outro achado histopatológico. Por fim, concluíram que a elastose solar pode ser um
importante fator para o desenvolvimento do CCE, embora sua presença não seja
preditivo de evolução de QA para o CCE.
Outros marcadores de imuno-histoquímica têm sido também utilizados com a
mesma intenção, como o marcador de proliferação celular Ki-67, que se mostrou
aumentado quando comparado à mucosa e lábios normais; 146 a proteína MDM2 que
apresentou positividade, mas com diferentes graus de expressão nuclear e predomínio
de células ligeiramente marcadas;138 o PD-1 e o PD-L1 que foram econtrados no
sangue e nas amostras de tecido de pacientes com QA e com CCE;147 a COX-2 que
aparece superexpressa nos casos de QA sugerindo ligação com a carcinogênese
precoce de lábio;148 o aumento da densidade dos mastócitos e dos leucócitos durante a
carcinogenese de lábio, parecendo estimular a angiogênese do tumor; 149 a expressão
alterada da β-catenina nas displasia epiteliais e na progressão da QA para o CCE.150
A Bcl-2 participa na via intrínseca da apoptose e é a expressão relativa destas
proteínas no interior das células que determina se a apoptose ocorre.151 A expressão de
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Bcl-2 é mais pronunciada na QA do que a observada em mucosa normal sugerindo que
há, dentro de certos limites, fenômenos pró-apoptose em QA em uma tentativa de
eliminar os efeitos nocivos da radiação solar.114
A proteína p16 é codificada pelo gene TP16 (CDKN2a/INK4a), também
conhecido como um inibidor de CDK, gene supressor de tumor. Em um ciclo celular
normal, esta proteína é capaz de se ligar a CDK 4 e 6, inibindo a fosforilação da
proteína do retinoblastoma (pRb),152 mas a expressão da p16 em lesões de CCE de
lábio e QA e seu significado tem sido pouco estudada.114 Em um estudo para identificar
a espressão do p16 em 56 amostras com CCE, leucoplasia oral com e sem displasia
epitelial e em mucosa normal, os autores concluíram que, o p16 como marcador para
transformação maligna, não era confiável para displasias orais e transformação maligna
da cavidade oral.153
Silva (2012)29 tentando compreender a invasão precoce do CCE do lábio
investigou a expressão da laminina-5 e integrinas no QA e no CCE superficilamente
invasor, notando que o padrão de expressão da integrina e da laminina sugere que um
mecanismo similar está por tras da carcinogenese do lábio da QA para o CCE,
concluindo que a QA é meramente a fase precoce da carcinogênese de lábio.
A proteína p21, produto do gene TP21/WAF1, é um membro da família dos
genes supressores tumorais. Ele funciona como um inibidor de CDK, o que é essencial
para o crescimento celular, diferenciação e apoptose. A expressão de p21 é regulada
pela p53 em resposta a danos no DNA. Em seguida, o p21 associado com CDK,
impedem a fosforilação de seus substratos e bloqueiam a progressão do ciclo celular.
Esta paragem dá o tempo de células para reparar o DNA, impedindo assim a replicação
do material genético danificado.154 A proteína p21 é ativada em resposta a baixas doses
de radiação UVB. O aumento da expressão de p21 associada com o aumento de p53
foi detectado em pele exposta aos raios UVB e na frente invasiva do carcinoma labial,
assim como também foi encontrado nos lábios normais; no entanto, esta associação foi
perdida ns casos de QA.155 Em CCE de boca, o aumento da expressão de p21 é
considerado um marcador de mau prognóstico e invasão tumoral. Quando ela está
associada com o aumento da expressão tecidual de p53, sugere uma correlação com a
ocorrência de metástases linfonodais.156
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Estudo realizado utilizando-se o STAG2 em QA, cancer de lábio, cancer intraoral
e leucoplasia oral concluíram que o STAG2 não pode ser usado como marcador de
prognóstico para as lesões estudadas.157 Um estudo com 40 casos de CCE de lábio
inferior e de QA investigou se a expressão imuno-histoquímica das proteínas hMLH1 e
hMSH2 nessas lesões pode contribuir para a compreensão do desenvolvimento de
câncer de lábio. Observou-se a maior média do número de células imunomarcadas em
casos de QA sem displasia ou com displasia leve e valores intermediários foram obtidos
para QA com displasia moderada ou grave. O CCE de lábio inferior apresentou o menor
número de células positivas e diferença estatisticamente significativa foi observada
entre os grupos (P < 0,001), concluindo que as mudanças na imunoexpressão dessas
proteínas estão relacionados com o processo de carcinogênese do lábio inferior.158
As
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endopeptidases dependentes do zinco, que são capazes de digerir a matriz extracelular
e os componentes de membrana basal. As MMPs são responsáveis por uma vasta
gama de eventos proteolíticos. Sob condições fisiológicas, as MMPs estão envolvidas
em muitos processos, incluindo a proliferação celular, diferenciação, migração,
apoptose, e angiogênese.159 Freitas (2011)160 selecionou 20 casos de QA, 20 de CCE
e 7 de lábio normal para avaliação da densidade dos mastócitos e sua associação com
MMP-9 nas três amostras. Encontrou que a MMP9 estava fortemente expressa nos
CCE e moderadamente expressa nos casos de QA e lábio normal, que a densidade dos
mastócitos estava significamente mais alta nos CCE do que nas QA e tecido normal de
lábio, concluindo que o aumento da densidade dos mastócitos associado com a forte
expressão da MMP-9 podem favorecer a progressão do CCE. Já outros autores
encontraram a densidade dos mastócitos aumentada tanto na QA quanto no CCE
quando comparados com tecido normal, o que os levou a acreditar que os mastócitos
tem um papel no desenvolvimento da QA, assim como do CCE.161
Poupopoulos (2013),162 em sua pesquisa, utilizou 35 biópsias do vermelhão do
lábio inferior de pacientes com QA e 12 biópsias de vermelhão de lábio de pacientes
normais utilizadas como controle. Estudos imuno-histoquímicos foram realizados para a
MMP-9 e MMP-12 nas amostras e o resultado foi avaliado utilizando uma escala de
pontuação de imunorreatividade semiquantitativo. Nos fragmentos de lábio normal a
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positividade de MMP-9 e MMP-12 observada foi fraca e insuficiente. O anticorpo antiMMP-9 mostrou uma positividade fraca em lesões de QA, focal no material elastótico,
em células inflamatórias crônicas e principalmente em macrófagos e neutrófilos.
Reatividade forte e, em alguns casos, foi detectada imunorreatividade difusa da MMP12 em lesões de QA nas áreas das fibras elásticas fragmentadas, distorcidas e
espessas. MMP-12 foi também expresso em células inflamatórias crônicas e
principalmente em macrófagos. MMP-12 foi significativamente maior em amostras de
QA em comparação com as amostras lábio inferior normais (P = 0,0029). Os autores
concluíram que os resultados sugerem que especialmente o MMP-12 pode
desempenhar um papel importante na remodelação de eventos que ocorrem no tecido
conjuntivo durante a exposição a longo prazo ao sol nas lesões de QA.
A proteína p63 é um membro da família p53, localizada no cromossomo humano
3q27-29 e expressa um mínimo de seis variantes, três das quais apresentam função de
supressor tumoral semelhante ao de p53 (TA- p63a , TA- p63b , TAp63c ) e as outras
três variantes, conhecidas como DNp63 ( DNp63a , DN - p63b , DN - p63c ), falta o
ácido N-terminal requerido pelo p53 para a ativação transicional.163,164 Eles são capazes
de bloquear a atividade de variantes homólogas e funcionar como oncogenes
favorecendo a proliferação de células.163,165 Uma vez que o lábio é um tecido de
transição entre a pele e mucosa oral, expressão de genes regulados pelo p53 no lábio
podem diferir tanto neoplasias intra-orais como da pele, como provado por Martinez
(2008),155 que demonstraram as alterações na via p53 durante a carcinogênese lábio,
sugerindo que o aumento da expressão do p53 é um instrumento com grande potencial
no diagnóstico de QA .
Apesar da natureza dual da proteína p63, a desregulação da transcrição do gene
p63, comum no CCE de cabeça e pescoço,166–170 melhorou a sua função oncogênica e,
assim, a capacidade de proliferação das células neoplásicas .165 A superexpressão do
p63 tem sido associada com uma falta de diferenciação e aumento da atividade
proliferativa em desordens potencialmente malignas de cabeça e pescoço e em
CCE.167,169
Quarenta casos de QA, 65 casos de CCE de lábio e 10 casos de mucocele foram
selecionados para observar padrão de imunomarcação do anticorpo no epitélio lábio.
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Todos os casos foram corados pelo método da estreptavidina-biotina-peroxidase com o
anticorpo monoclonal anti-p63 anticorpo, clone 4A4 (M7247, DakoCytomation, Glostrup,
Dinamarca), que reconhece as seis isoformas de p63, a uma diluição de 1:200. Todas
as amostras foram positivas para o anticorpo anti-p63, com um padrão de coloração
nuclear expresso nas camadas basais e suprabasais. A positividade nuclear do p63 na
mucosa do lábio normal foi parcamente demonstrada na camada basal e
ocasionalmente na suprabasal do epitélio. Em vez disso, na grande maioria das lesões,
o nível de reatividade foi gradualmente diminuído à partir da basal em direção à
suprabasal, mas todos os casos de QA que apresentaram expressão de p63 em todas
as camadas epiteliais apresentaram displasia intensa. Após a análise quantitativa, as
lesões de QA apresentaram níveis significativamente mais elevados de expressão da
proteína p63 do que epitélio lábio normal, porém não houve diferença estatisticamente
significativa na expressão do p63 entre os casos de displasias moderada e graves. A
QA nas imediações de CCE também expressou a proteína p63. Nos casos de CCE,
todos os casos mostraram reatividade para o anticorpo anti-p63, restrita às células
neoplásicas e após a análise quantitativa, as lesões de CCE também mostraram níveis
significativamente mais elevados de expressão da proteína p63 do que o epitélio de
lábio normal, mas não foi encontrada nenhuma significância estatística entre as
porcentagens de células p63 positivas em carcinomas de malignidade de baixo nível,
quando comparados com aqueles com alto nível de malignidade. Além disso, os casos
CCE não mostraram qualquer associação estatística com respeito à percentagem de
células p63-positivas, quando comparado com as displasias. Concluíram, dessa forma,
que o p63 está presente em todas as etapas da carcinogênese do lábio, pela sua
expressão de forma consistente tanto na QA quanto no CCE, e pode ser de grande
ajuda no diagnóstico diferencial entre o epitélio normal e displásicos / neoplásica. Os
autores acreditam que a expressão p63 nas lesões estudadas está provavelmente
relacionada a uma isoforma específica, uma vez que alguns estudos têm demonstrado
a predominância de isoformas DN - p63 em CCE regiões da cabeça e pescoço,170 e
especificamente na cavidade oral,166 bem como em displasias epiteliais da boca.167,171
Os resultados dos estudos demonstram a importância de reconhecer a QA como
uma desordem potencialmente maligna, a qual, muitas vezes, é negligenciada por
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pacientes, médicos e dentistas. Os estudos têm demonstrado, ainda, a ligação entre o
câncer de lábio e existência prévia da QA, a importância do diagnóstico precoce para o
prognóstico e chamam a atenção para a gravidade do CCE de lábio quando ele é
diagnosticado em estágios III-IV. É de suma importância conhecer e estudar
marcadores tumorais para compreender o curso natural da CCE de lábio. Além disso,
os estudos sugerem que a imunocoloração em casos de QA com um grau mais elevado
de displasia histológica ajuda no prognóstico da doença.114

3.9 TRATAMENTO
Pelo fato da QA poder evoluir para o CCE, inclusive com risco de metástase,
pacientes portadores dessa lesão além de necessitarem ser intensamente investigados,
precisam ser acompanhados por um longo período e tratados agressivamente de
acordo com sua evolução clínica e características histológicas. 22,25,172 Mas, é importante
enfatizar que, em todos os casos, é necessária a conscientização das medidas de
prevenção através do uso de filtro solar labial, chapéu e boné, além de evitar o máximo
possível a exposição aos raios solares, especialmente no período das 10 às 16h. 63,172
Por causa do grande risco de transformação maligna, as lesões de QA não
devem ser tratadas baseando-se apenas nos aspectos clínicos, mas devem ser
estudadas suas características histológicas.22,173 De acordo com o resultado do
histopatológico, indica-se a proservação ou remoção do tecido que sofreu alterações
celulares.34,174 As opções de tratamento são diversas e numerosas e cada modalidade
tem suas vantagens e desvantagens. O tratamento curativo visa à destruição ou à
remoção do epitélio danificado, prevenindo o desenvolvimento do CCE, além de reduzir
o quadro antiestético e o incômodo provocado pelas erosões, crostas e asperezas; mas
os danos, a extensão da lesão, a morbidade, os efeitos secundários e o sucesso devem
ser cuidadosamente considerados na decisão final da escolha do tratamento.48,174
Nos casos de QA leve, histopatologicamente diagnosticados, o tratamento é a
prevenção através do uso de filtro solar labial.25,47 Nos casos moderados e severos, o
tratamento mais utilizado é a vermelhectomia, considerada padrão-ouro, que é a
remoção do vermelhão do lábio, tendo a vantagem de o material retirado poder ser
analisado histologicamente; mas existem outros tratamentos, como o laser de CO² ou
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de érbio, a dermoabrasão,175 a eletrodissecção, a aplicação de 5-fluorouracil tretinoína
tópica, a aplicação tópica de imiquimod, a quimioexfoliação com ácido tricloroacético, a
terapia fotodinâmica associada com a aplicação de ácido 5-aminolevulínico (5ALA).34,64,122,176
O uso de 5-Fluorouracil causa poucos danos, o bom resultado é obtido em
semanas, com poucas complicações, por motivos ainda desconhecidos, esse
medicamento atinge só as lesões actínicas e não o epitélio normal. A criocirurgia
apresenta resultados parecidos com o 5-Fluorouracil, mas requer alto conhecimento da
técnica além de deixar cicatriz, pode levar a necrose.63,174
O “peeling” químico, embora cause poucos danos e seu efeito seja sentido em
dez dias, apresenta índice de sucesso baixo e pode haver recorrência da QA. A
eletrocirurgia causa poucos danos, seu resultado aparece em semanas, seu sucesso é
bom, mas pode apresentar algumas complicações, é melhor indicada para áreas
pequenas de QA.63,174
A vermelhectomia, que é a remoção do vermelhão do lábio, apresenta danos
elevados, mas com sucesso muito bom, embora apresente complicações moderadas,
tem a vantagem de o material retirado poder ser analisado histologicamente,
detectando carcinoma se aí houver. É de baixo custo, tempo cicatricial relativamente
curto, mas pode causar parestesia. O uso de laser de CO2 na remoção do vermelhão
dos lábios causa danos moderados, com bom resultado e menos complicações que a
vermelhectomia tradicional 34,63,174
Em relação ao uso da terapia fotodinâmica, alguns autores ressaltam a eficácia
da técnica como alternativa de tratamento que tem como vantagem ser um
procedimento que diminui a necessidade do uso de medicamentos e logo o índice de
efeitos colaterais, oferece seletividade entre o tecido sadio e o tumoral permitindo desta
maneira tratar grandes áreas ao mesmo tempo e resultar em excelente efeito cosmético
com altas taxas de cura além de ser uma técnica não invasiva. 36,53 Apesar de ser um
tratamento promissor é de alto custo, pois os medicamentos ainda são importados.177
Associado ao tratamento instituído e das medidas de prevenção é muito
importante a consulta de controle clínico periódico, visto que as lesões remanescentes
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podem mudar sua aparência clínica e, caso a lesão tenha sido toda retirada, e não haja
mudanças nos hábitos, pode acontecer a recidiva da lesão.2,35,50 Algumas sugestões de
acompanhamento para desordens potencialmente malignas, mas não específica para a
QA, são encontradas na literatura, como acompanhamento com intervalos de seis
meses para pacientes com lesão sem displasia e para pacientes que apresentarem
lesão com algum grau de displasia, que tiveram ou não a lesão completamente
removida, o acompanhamento deve ser com intervalos de três meses. 178 Outra forma
de manutenção proposta é examinar os pacientes dentro de um mês, depois em três
meses, seis e 12 meses durante o primeiro ano após a avaliação inicial.179
Para se realizar o acompanhamento desses pacientes, alguns autores relatam
uma grande dificuldade, pois clinicamente é difícil detectar pequenas variações no
aspecto da QA, tanto na melhoria quanto no agravamento da lesão, além de ser comum
a QA envolver várias porções do lábio, dificultando a escolha do local a ser
biopsiado.22,50,63 A melhor prevenção para se evitar a QA e os tipos de câncer de pele é
intensificar as medidas educativas e preventivas através do uso de filtros solares e
reduzir a exposição aos raios solares.25,54,180,181
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