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RESUMO 
 

Introdução: Para a Organização Mundial de Saúde, as desordens potencialmente 
malignas orais são qualquer anormalidade que está associada à um risco aumentado 
de desenvolver câncer de boca, sendo as mais prevalentes leucoplasia, 
leucoeritroplasia e a eritroplasia. Apesar de nem todas as desordens potencialmente 
malignas sofrerem transformação, a presença de displasia epitelial é um dos mais 
importantes indicadores do desenvolvimento de malignidade. Estudos que 
esclareçam quais as características clínicas e sociodemográficas mais associados 
com a presença de displasia podem auxiliar na escolha da melhor abordagem clínica 
e cirúrgica. Nossa hipótese é que existem características sociodemograficas e clínicas 
nas leucoplasias, leucoeritroplasias e eritroplasias que estão mais associadas a 
presença de displasia epitelial. Objetivo geral: Analisar as leucoplasias, eritroplasias 
e leucoeritroplasias diagnosticadas no Hospital Antônio Pedro em um período de 15 
anos e verificar se existe correlação entre os aspectos sociodemográficos e clínicos e 
a presença da displasia epitelial. Material e Métodos: a amostra foi composta por 
lesões diagnosticadas clinicamente como leucoplasia, eritroplasia e leucoeritroplasia, 
com diagnóstico histopatológico realizado no serviço de anatomia patológica do 
Hospital Universitário Antônio Pedro entre 2005 e 2019. Os dados sociodemográficos 
e clínicos foram obtidos do prontuário eletrônico SISPATO e das fichas do exame 
histopatológico. As informações coletadas foram: idade, sexo, cor da pele, hábitos 
viciosos, diagnóstico clínico, lesão elementar; homogeneidade quanto à superfície; 
localização, tamanho, quantidade e tipo de superfície da lesão. A presença e o grau 
da displasia epitelial foram verificados através das informações nos laudos 
histopatológicos descritos. Resultados: Dos 91 participantes verificou-se um total de 
140 lesões, sendo 97 leucoplasias (69,3%), 17 leucoeritroplasias (12,1%) e três 
eritroplasias (2,1%). Foram encontradas 72 (52,9%) lesões sem displasia e 64 (47,1%) 
com displasias sendo 28 (20,6%) displasias leves, 23 (16,9%) moderadas, nove 
(6,6%) severas e quatro (2,9%) sem informação.  Conclusão: a leucoplasia é comum 
em homens, brancos, idade igual ou superior a 40 anos; a leucoeritroplasia não 
apresenta predileção por sexo, mais comum em brancos, e idade igual ou superior a 
40 anos; a eritroplasia é mais comum em mulheres, idade igual ou superior a 40 anos. 
As leucoplasias, são comumente heterogêneas, maior que 2 cm, mais frequentes em 
gengiva/mucosa alveolar, as LVP mais prevalentes em mucosa jugal. As leucoplasias 
são comumente espessas ou delgadas e únicas e as LVP preferencialmente delgadas 
e múltiplas. As leucoeritroplasias são frequentemente heterogêneas, únicas, maiores 
que 2 cm, espessa, preferencialmente em mucosa jugal e lateral de língua; as 
eritroplasias ocorrem em gengiva/mucosa alveolar, palato duro e dorso de língua, 
frequentemente única e menor que 2 cm; não houve correlação entre sexo, idade, cor 
de pele, tabagismo, etilismo e da associação de tabagismo e etilismo com a presença 
de displasia epitelial; Lesões em assoalho de boca e lateral de língua apresentam 
maior risco de displasia epitelial; não houve associação entre displasia epitelial e 
homogeneidade, lesão elementar, quantidade, tamanho e superfície da lesão.  
 
Palavras-chave: Leucoplasia, Eritroplasia, Leucoeritroplasia, Câncer Oral; Desordem 
Potencialmente Maligna. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: World Health Organization consider potentially malignant disorders any 
abnormality that is associated with an increased risk of developing oral cancer, and 
the most prevalent being leukoplakia, leukoerythroplakia and erythroplakia. Although 
not all potentially malignant disorders undergo transformation, the presence of 
epithelial dysplasia is one of the main indicators of the development of malignancy. 
Studies showing which clinical and sociodemographic characteristics are most 
associated with the presence of dysplasia can help to choose the best clinical and 
surgical approach. Our hypothesis is that there are sociodemographic and clinical 
characteristics in leukoplakia, leukoerythroplakia and erythroplakia that are more 
associated with the presence of epithelial dysplasia. Objective: To analyze 
leukoplakia, erythroplakia and leukoerythroplakia diagnosed at the Hospital 
Universitário Antônio Pedro over a 15-year period and verify if there is any correlation 
between the sociodemographic and clinical aspects and the presence of epithelial 
dysplasia. Material and Methods: the sample was consisted of lesions clinically 
diagnosed as leukoplakia, erythroplakia and leukoerythroplakia, with histopathological 
diagnosis at the pathological anatomy service of the Hospital Universitário Antônio 
Pedro between 2005 and 2019. Data were consisted of age, sex, skin color, tobacco 
and alcohol habits, clinical diagnosis, elementary lesion; surface homogeneity; 
localization, size, number and characteristics of the surface of the lesion. The presence 
and degree of epithelial dysplasia were verified through the information in the 
histopathological reports. Results: Considering 91 participants, a total of 140 lesions 
were observed, with 97(69.3%) leukoplakia, 17(12.1%) leukoerythroplakia and 
3(2.1%) erythroplakia. We found 72 (52.9%) lesions without dysplasia and 64(47.1%) 
with dysplasia, being 28(20.6%) mild dysplasia, 23(16.9%) moderate, nine (6.6%) 
severe and four (2.9%) without information. Conclusion: leukoplakia is common in 
white men, aged 40 years or over; leukoerythroplakia does not have sex predilection, 
it is commonly in whites, and age equal to or over 40 years; erythroplakia is more 
common in women and aged 40 years and over. Leukoplakias are commonly 
heterogeneous, larger than 2 cm, frequently in the gingiva/alveolar mucosa; PVL is 
more prevalent in the buccal mucosa. Leukoplakias are commonly thick or thin and 
single and PVL are preferably thin and multiple. Leukoerythroplakias are often 
heterogeneous, single, and larger than 2 cm, thick, mainly on the buccal mucosa and 
lateral border of the tongue. Erythroplakias occur in the gingiva/alveolar mucosa, hard 
palate and dorsum of the tongue, often single and smaller than 2 cm. There was no 
correlation between sex, age, skin color, tobacco use, alcohol consumption and the 
association of tobacco and alcohol consumption with the presence of epithelial 
dysplasia. Lesions on the floor of the mouth and lateral border of the tongue are at 
increased risk of epithelial dysplasia; there was no association between epithelial 
dysplasia and homogeneity, elementary lesion, number of the lesions, size and surface 
of the lesion. 
 
Key words: Leukoplakia; Erythroplakia; Leukoerythroplakia, Oral Cancer, Potentially 
Malignant Disorders. 
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1 INTRODUÇÃO 

O câncer é um dos principais problemas de saúde pública no mundo e já está 

entre as quatro principais causas de morte prematura na maioria dos países.1 A 

estimativa mundial mais recente, de 2018, aponta que ocorreram 18 milhões de novos 

casos de câncer (17 milhões sem contar os casos de câncer de pele não melanoma) 

e 9,6 milhões de óbitos (9,5 milhões excluindo os cânceres de pele não melanoma) 

no mundo.1 O câncer de pulmão é o mais incidente (2,1 milhões) seguido pelo câncer 

de mama (2,1 milhões), cólon e reto (1,8 milhão) e próstata (1,3 milhão).1 

O Instituto Nacional do Câncer (INCA)2 estima para o Brasil, para cada ano do 

triênio 2020-2022, 625 mil novos casos de câncer (450 mil, se descontados os casos 

de câncer de pele não melanoma).2 O câncer de pele não melanoma será o mais 

incidente (177 mil), seguido pelos cânceres de mama e próstata (66 mil cada), cólon 

e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago (21 mil).2 

Para o câncer de boca, no Brasil, estimou-se para cada ano do triênio 

2020/2022 15.190 novos casos, com 11.180 casos para os homens e 4.010 novos 

casos para as mulheres, sendo o quarto tipo de câncer mais comum no sexo 

masculino e o 12 câncer no sexo feminino.2 O carcinoma de células escamosas 

(CCE) representa aproximadamente 90% das neoplasias malignas da boca,3–6sendo 

a maioria dos casos precedida por desordens potencialmente malignas (DPM).4  

O termo DPM foi estabelecido pela  Organização Mundial de Saúde (OMS)4 em 

2017, em sua classificação para os tumores de cabeça e pescoço, sendo definido 

como apresentações clínicas que carregam um risco maior para desenvolver câncer 

na mucosa oral, seja em uma lesão, clinicamente, definida como precursora ou em 

mucosa clinicamente normal.4 Nesta classificação, foram consideradas como DPM: 

leucoplasia, eritroplasia, leucoeritroplasia, fibrose submucosa, disceratose congênita, 

ceratose do tabaco sem fumaça, lesões no palato relacionado ao fumo invertido, 

candidíase crônica, líquen plano, lúpus eritematoso discoide, glossite sifilítica e, 

apenas para o vermelhão de lábio, a queilite actínica.4 

Recentemente, em 2020, em um workshop organizado pela OMS, foram 

recomendadas algumas modificações quanto à última classificação.7 As DPM foram 

definidas como qualquer anormalidade da mucosa oral que está associada à um risco 

aumentado estatisticamente de desenvolver câncer de boca.7 As lesões liquenoides 
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orais e as manifestações orais da doença enxerto versus hospedeiro foram 

adicionadas à lista de DPM.7 Em contrapartida, como existem, até o momento, 

evidências insuficientes sobre o potencial maligno da candidíase crônica, esta 

condição foi, portanto, excluída.7 Ceratose do tabaco sem fumaça e glossite sifilítica 

também não foram citadas. Outra modificação foi considerar a leucoeritroplasia como 

um subtipo de leucoplasia, denominada leucoplasia salpicada.7 

As DPM possuem diferentes causas.8 O uso do tabaco (fumado ou mascado) e 

o consumo de álcool são os principais fatores etiológicos da maioria das leucoplasias, 

eritroplasias e leucoeritroplasiais, enquanto a noz de areca (associado ou não com o 

tabaco) está fortemente relacionada com a fibrose submucosa.5 Para algumas DPM, 

como, por exemplo, a leucoplasia verrucosa proliferativa, nenhum fator etiológico é 

conhecido.4  

A prevalência das DPM parece variar muito de acordo com diferentes regiões, 

países e populações.9–11 Segundo os resultados de 28 diferentes estudos conduzidos 

de 1971 a 2002 em várias partes do mundo, a prevalência tanto das DPM quanto do 

CCE variou de 0,2% a 20,4%.9,12 Recentemente, estudos mostraram uma prevalência 

mundial de 0,9% a 5% para as DPM.10,11,13,14 No entanto, a índia mostrou uma 

prevalência superior, de aproximadamente 22,2%.11 A possível explicação para tal 

diferença está provavelmente nos fatores de risco relacionados com tais desordens 

que podem variar geograficamente e culturalmente.9 Na Índia, por exemplo, a noz de 

areca (betel) é considerada uma fruta de origem divina e tem um papel importante no 

hinduísmo, sendo utilizada em cerimônias religiosas e eventos sociais como o 

casamento.9  

As leucoplasias e eritroplasias orais são as mais comuns das DPM.7,16,17 

Segundo a OMS, a prevalência global da leucoplasia é de 2 a 4%, considerada a mais 

frequente das desordens, enquanto a eritroplasia, apesar de menos frequente, com 

uma prevalência em torno de 0,02% e 0,83%, apresenta a maior taxa de 

transformação maligna.4,18,19   

A leucoplasia foi definida pela OMS como sendo uma placa ou mancha branca, 

não destacável, que não pode ser caracterizada clínica e patologicamente como 

nenhuma outra lesão.4 Acomete, preferencialmente, homens com idade igual ou 

superior a 40 anos, brancos e tabagistas.20 Aproximadamente, 70% das leucoplasias 

orais são encontradas no vermelhão de lábio, mucosa jugal e gengiva.21,22 No entanto, 



27 

 

 

 

as regiões mais propensas a apresentarem displasia epitelial ou CCE, no exame 

histopatológico, incluem borda lateral de língua, assoalho de boca e vermelhão do 

lábio.23 

Segundo NEVILLE et al. (2016) as leucoplasias podem ser classificadas pelos 

seus aspectos clínicos em: leucoplasia delgada ou branda, leucoplasia espessa, 

leucoplasia nodular ou granular, leucoplasia verruciforme ou verrucosa e leucoplasia 

salpicada ou leucoeritroplasia (que seria uma lesão com áreas de leucoplasia e áreas 

de eritroplasia).3 De acordo com a presença de mais de um desses aspectos clínicos 

na mesma lesão, as leucoplasias podem ser classificadas como homogêneas ou não-

homogêneas.6,7,24,25 

Uma forma especial, incomum e agressiva da leucoplasia, com grande risco de 

transformação maligna é a leucoplasia verrucosa proliferativa.4,5,26,27 O percentual de 

transformação maligna varia entre 49,5% a 100%.26,28 Clinicamente, a lesão é 

caracterizada pelo desenvolvimento de múltiplas placas ceratóticas com projeções na 

superfície.5 Estas placas brancas tendem a se disseminar, tornando-se extensas e 

irregulares, espalhando-se vagarosamente, em um crescimento persistente, 

eventualmente, tornando-se exofítica e verrucosa.3,23,26,29,30 Além disso, tem uma forte 

predileção pelo sexo feminino, em uma razão de 4:1 mulher-homem, com uma média 

de idade de 62 anos e com mínima associação com o uso do tabaco.4,21,23,26,29–31 A 

localizações mais frequentes são gengiva e mucosa jugal, em ordem decrescente de 

predileção.4,23,25,32  

A eritroplasia é definida como uma lesão vermelha que não pode ser 

diagnosticada, clinicamente ou histopatologicamente, como qualquer outra 

lesão.6,16,30 Acomete, preferencialmente, adultos da sexta a sétima décadas de vida, 

sem predileção por sexo e tem como localização mais frequente o palato mole, 

podendo acometer ventre de língua e assoalho de boca.21,32 Normalmente, essas 

lesões são assintomáticas.32 A leucoplasia, a eritroplasia e a leucoeritroplasia são 

termos clínicos, que podem representar diversas modificações histopatológicas.4 

Sendo assim, a biópsia e o exame histopatológico tornam-se imprescindíveis também 

para definir a natureza da lesão.6,25,33–35 

A maioria das leucoplasias apresenta, ao exame histopatológico, 

hiperceratinização, acantose e frequentemente infiltrado inflamatório crônico no tecido 

conjuntivo subjacente.3 Entretanto, pode estar presente displasia epitelial, carcinoma 
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in situ ou carcinoma de células escamosas francamente invasivo.4 O epitélio displásico 

ou carcinoma francamente invasivo é encontrado em 5 a 26% das amostras de 

biópsias de leucoplasias.18  

Nas eritroplasias, o epitélio perde a produção de ceratina, frequentemente se 

apresentando atrófico e o tecido conjuntivo subjacente normalmente demonstra 

infiltrado inflamatório crônico.21 Como falado anteriormente, apesar de ser menos 

comum, 90% das eritroplasias apresentam histopatologicamente displasia grave, 

carcinoma in situ ou carcinoma de células escamosas superficialmente invasivo.7,30,35 

A displasia epitelial oral é definida como um conjunto de alterações arquiteturais 

e citológicas causadas pelo acúmulo de alterações genéticas, associadas com o risco 

aumentado de progressão para o CCE.5 Segundo a OMS, as alterações arquiteturais 

utilizadas como critério para a presença de displasia são: estratificação epitelial 

irregular, perda da polaridade das células basais, cristas epiteliais em forma de “gota”, 

aumento do número de figuras de mitose, figuras de mitose superficiais, ceratinização 

prematura individual das células (disceratose), presença de pérolas de ceratina nas 

cristas epiteliais e perda da coesão celular epitelial.5 As alterações citológicas são: 

variação do tamanho e na forma dos núcleos e das células, aumento da razão 

núcleo:citoplasma, figuras de mitose atípicas, aumento do número e do tamanho dos 

nucléolos, e hipercromatismo nuclear.5 

A displasia epitelial oral é dividida em três graus de severidade.5 A displasia 

epitelial leve é definida quando as alterações arquiteturais e citológicas estão restritas 

ao terço inferior do epitélio; na displasia moderada tais alterações se estendem até ao 

terço médio do epitélio, e na displasia severa ou intensa estas alterações vão até o 

terço superior.4,21 Para o diagnóstico de carcinoma in situ é necessário que toda a 

extensão do epitélio exiba as alterações displásicas.5 Um processo inflamatório 

intenso e a presença de candidíase podem atrapalhar tal avaliação.36 A identificação 

da displasia e principalmente o seu grau de severidade são ainda altamente subjetivos 

e variações podem existir em avaliações realizadas por diferentes patologistas em um 

mesmo material.37–39 

A presença de displasia epitelial é aceita como um dos mais importantes 

indicadores para o desenvolvimento de malignidade.40,41 Estudos têm mostrado que 

de 1 a 18% das DPM sofrerão transformação em CCE.34,42 Portanto, o diagnóstico 

correto destas lesões, acompanhado de intervenções apropriadas pode prevenir a 
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transformação para o CCE e se esta transformação ocorrer, a detecção precoce 

provavelmente implicará em melhor prognóstico.41 

Apesar do aprimoramento recente em identificar as DPM, a maioria dos clínicos 

ainda possuem dificuldade em decidir quando, que tipo e onde realizar a biópsia.43 

Esta dificuldade se deve, em parte, a não sabermos predizer o comportamento 

individual das DPM e quantificar o risco de transformação maligna.43 

Como já mencionado anteriormente, as DPM podem apresentar variações no 

aspecto clínico e tais características frequentemente guiam a decisão de quando e 

onde realizar biópsias durante o acompanhamento destas desordens.40 Algumas 

características clínicas como lesões não-homogêneas, com grandes dimensões, 

presença de áreas eritematosas, superfície irregular, presença de úlcera, e 

localizações em língua, assoalho de boca e palato mole, além de acometimento de 

pacientes jovens e do sexo feminino parecem possuir maior risco de apresentarem 

histologicamente displasia epitelial.40  

Estudos que esclareçam quais as características clínicas e sociodemográficas 

mais associados com a presença de displasia podem cada vez mais auxiliar na 

escolha da melhor abordagem clínica e cirúrgica dos indivíduos com DPM. Além disso, 

o conhecimento do perfil sociodemográfico e dos hábitos viciosos associados com as 

DPM é de suma importância no conhecimento da população alvo para as campanhas 

de prevenção e para o diagnóstico precoce do CCE.  

Diante disso, a hipótese científica para este trabalho é que existem 

características sociodemográficas e clínicas nas leucoplasias, 

leucoeritroplasias e eritroplasias que estão mais associadas com a presença da 

displasia epitelial. 
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2 OBJETIVO  

  2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar as leucoplasias, eritroplasias e leucoeritroplasias diagnosticadas no 

Hospital Antônio Pedro em um período de 15 anos e verificar se existe correlação 

entre os aspectos sociodemográficos e clínicos e a presença da displasia epitelial.  

 

  2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Verificar o perfil sociodemográfico dos indivíduos acometidos por leucoplasias, 

eritroplasias e leucoeritroplasias; 

• Analisar os aspectos clínicos destas lesões; 

• Verificar se existe correlação entre os aspectos sociodemográficos e clínicos 

com a presença de displasia epitelial. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 Este projeto foi submetido ao comitê de ética em pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF) e foi aprovado sob o número de 

parecer 19452919.1.0000.5243 (ANEXO 1). 

 

3.1 DESENHO DA PESQUISA  

Este estudo caracteriza-se por ser retrospectivo observacional, quantitativo e 

descritivo.  

 

 3.2 AMOSTRA 

A amostra da pesquisa foi de conveniência, composta por lesões 

diagnosticadas clinicamente como leucoplasia, leucoeritroplasia ou eritroplasia, com 

diagnóstico histopatológico realizado no serviço de anatomia patológica (SAP) do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP)/UFF entre 2005 e 2019. 

A seleção da amostra foi realizada através do prontuário eletrônico SISPATO, 

utilizado no ambulatório de diagnóstico oral do HUAP/UFF para registro dos dados da 

anamnese e do exame físico, fotográficos e dos resultados de exames realizados; e 

através das planilhas de registros de exames histopatológicos do SAP do HUAP/UFF. 

a) Critérios de inclusão: 

• Lesões diagnosticadas clinicamente como leucoplasia, leucoeritroplasia, 

eritroplasia e ceratose (sem relato de trauma como possível fator etiológico).  

 

b) Critérios de exclusão: 

• Lesões que ao exame histopatológico não foram compatíveis com 

leucoplasia, leucoeritroplasia, eritroplasia; 

• Lesões com diagnóstico histopatológico de malignidade; 

• Lesões com o diagnóstico histopatológico de candidíase; 

• Lesões localizadas em vermelhão de lábio. 

 

3.3 COLETA DOS DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

Para a coleta dos dados sociodemográficos e clínicos foi utilizado o prontuário 

eletrônico SISPATO e as fichas de requisições de exame histopatológico.  



32 

 

 

 

As seguintes informações foram coletadas: idade; sexo; cor da pele; hábitos 

viciosos (tabaco e álcool); diagnóstico clínico da lesão (leucoplasia, leucoeritroplasia, 

eritroplasia); homogeneidade quanto à superfície (homogêneo ou heterogêneo); 

localização da lesão (gengiva/mucosa alveolar, trígono retromolar, fundo de vestíbulo, 

mucosa jugal, mucosa labial, borda lateral de língua, ventre de língua, dorso de língua, 

assoalho de boca, palato duro e palato mole); tamanho da lesão (menor ou igual a 2 

cm ou maior que 2 cm); quantidade de lesões (única ou múltipla); lesão elementar 

(mácula, placa ou úlcera) e superfície da lesão (delgada, espessa, granular, 

verrucosa, salpicada). 

Todas as informações coletadas foram inseridas em uma planilha do Microsoft 

Office Excel 2010 (Remond, Washington, EUA) confeccionada para este trabalho. 

 

3.4 COLETA DAS INFORMAÇÕES QUANTO A PRESENÇA E O GRAU DA 

DISPLASIA EPITELIAL 

A presença e o grau da displasia epitelial foram verificados através da coleta 

destas informações nos laudos histopatológicos descritos nas fichas de requisição 

para este exame. Foram contabilizadas todas as biópsias realizadas, inclusive das 

lesões que foram realizadas a biópsia mais de uma vez durante o tempo de 

acompanhamento.  

Esses resultados foram divididos em: 

1) Sem displasia (foram inseridos nesta classificação os laudos descritos como 

ceratose ou hiperplasia epitelial ou compatível com leucoplasia, com 

menção à ausência de displasia ou sem menção à displasia); 

2) Presença de displasia leve; 

3) Presença de displasia moderada; 

4) Presença de displasia severa/carcinoma in situ. 

Esses resultados foram inseridos na planilha do Microsoft Office Excel 2010 

(Remond, Washington, EUA) confeccionada para este trabalho. 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 Todos os testes estatísticos empregados no presente estudo foram realizados 

utilizando-se o programa estatístico SPSS (“Statistical Package for the Social 
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Sciences”, versão 23.0, IBM, São Paulo, SP, Brasil). A descrição estatística das 

variáveis estudadas foi feita por meio de proporções (quando as variáveis foram 

categóricas) e de médias, desvios padrões, valores mínimo-máximo, moda e 

medianas (quando as variáveis foram numéricas). Para avaliação da diferença entre 

duas ou mais variáveis categóricas, no objetivo de comparar as proporções, foi 

utilizado o teste de Qui-Quadrado com correção de Fisher, teste binomial exato, teste 

t student, Shapiro-Wilk, ANOVA e Mann-Whitney quando apropriado. O nível de 

significância estatística estabelecido para todas as análises foi de 5% (p< 0,05). 
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4 RESULTADOS 

4.1 DADOS DEMOGRÁFICOS 

De um total de 131 casos selecionados com o diagnóstico clínico de 

leucoplasia, eritroplasia e leucoeritroplasia, foram excluídas 28 lesões por estarem 

relacionadas a trauma local (ceratose traumática) e 12 por estarem associadas com o 

diagnóstico histopatológico de candidíase. Desta forma, a amostra final foi composta 

por 91 participantes. Destes 91 participantes, apenas um apresentou mais de um tipo 

de DPM (leucoplasia e leucoeritroplasia). A leucoplasia esteve presente em 77 

(84,6%) participantes, a leucoeritroplasia em 12 (13,2%) e a eritroplasia em 3 (3,3%). 

Dos 77 indivíduos que apresentaram diagnóstico clínico de leucoplasia, 5 (6,5%) 

foram classificados como LVP e serão discutidos a parte por se tratar de uma forma 

clínica especial, incomum e agressiva da leucoplasia.  

A descrição estatística da idade segundo o sexo dos indivíduos com DPM está 

descrita na tabela 1. A relação do sexo dos indivíduos com DPM foi de 

aproximadamente 1:1 e o intervalo de idade foi de 20 a 83 anos, com média de 57,2 

(±14,8) anos para o sexo feminino e 58,6 (±11,0) anos para o sexo masculino. 

 

Tabela 1 Dados estatísticos da idade segundo o sexo dos participantes com desordens 

potencialmente malignas 

Sexo N % Média d.p Mín Máx Mediana a.i.q 

Feminino 45 49,5% 57,2 14,8 20 83 56 22 

Masculino 46 50,5% 58,6 11,0 37 82 58 15  

Amostra 91 100,0% 57,8 13,1 20 83 58 17  

Fonte: Do próprio autor. (*) n=Número de participantes; %=Porcentagem; d.p=Desvio padrão; 

Mín=Mínimo; Máx=Máximo; a.i.q=Amplitude interquartílica. 

 

Não há uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05) na proporção 

entre homens e mulheres (Teste binomial exato: valor-p=1,000). O teste de Shapiro-

Wilk evidenciou normalidade das idades entre os homens e mulheres. Foi verificado 

que homens e mulheres não se diferenciam quanto a idade (teste t de student: 0,141) 

(GRAF 1). 
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Gráfico 1 - Distribuição estatística das idades dos participantes com desordem potencialmente 

maligna segundo o sexo 

Fonte: Do próprio autor. 
 

 

As características sociodemográficas dos participantes com leucoplasia, 

leucoeritroplasia, eritroplasia e LVP estão descritas na tabela 2.  

A maioria dos participantes com leucoplasia, sem considerar os cinco casos de 

LVP, era do sexo masculino (55,6%/n=40), branco (41,7%/n=30), com idade igual ou 

superior a 40 anos (69,4%/n=50) (GRAF. 2). Não foram obtidos os dados dos hábitos 
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viciosos de 62,5% (n=45) dos participantes, e daqueles informados, 27,8% (n=20) 

relatou a presença de algum hábito vicioso atual ou em algum momento da vida.  

Dos participantes que apresentaram leucoeritroplasia, a relação do sexo foi de 

1:1, a maioria era branco (41,7%/n=5), com idade igual ou superior a 40 anos 

(100,0%/n=12) (GRAF. 2). Os grupos de indivíduos só tabagistas, tabagistas e 

etilistas, não tabagistas e não etilistas e ex-tabagistas e ex-etilistas apresentaram 

16,7% (n=2) cada. A maior parte dos indivíduos (66,7%/n=8) relatou a presença de 

algum hábito vicioso atual ou em algum momento da vida. 

Com relação aos participantes com eritroplasia, todos eram do sexo feminino 

(100%/n=3), com idade igual ou superior a 40 anos (100,0%n=3) (GRAF. 2). Não foi 

informada a cor de dois participantes (66,7%) e um era branco (33,3%). Nenhuma 

informação quanto aos hábitos viciosos foi obtida.  

Daqueles que apresentaram LVP, todas eram mulheres (100,0%/n=5). A 

maioria era branca (60%/n=3) e com idade igual ou superior a 40 anos (100,0%/n=5). 

A maior parte dos indivíduos (60,0%/n=3) relatou a presença de algum hábito vicioso 

atual ou em algum momento da vida e indivíduos não tabagistas e não etilistas 

corresponderam a 40,0% (n=2) (GRAF. 2). 
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Tabela 2 Característica sociodemográfica para cada tipo de desordem potencialmente maligna 

Características 
Leucoplasia 
(78,3%;n=72) 

LE 
(13,2%;n=12) 

Eritroplasia 
(3,3%;n=3) 

LVP 
(5,4%;n=5) 

Total 
(n=91*) 

Idade          

Média (anos) 55,6 65,2 63,7 65,2 57,8 

    < 40 anos 7 9,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 7,7% 

    ≥ 40 anos 50 69,4% 12 100,0% 3 100,0% 5 100,0% 69* 75,8% 

    SI 15 20,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 15   16,5% 

Sexo           

    Feminino 32 44,4% 6 50,0% 3 100,0% 5 100,0% 45* 49,5% 

    Masculino 40 55,6% 6 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 46 50,5% 

Cor da pele           

    Branco 30 41,7% 5 41,7% 1 33,3% 3 60,0% 38* 41,8% 

    Pardo 9 12,5% 3 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 13,2% 

    Preto 6 8,3% 1 33,3% 0 0,0% 1 20,0% 8 8,8% 

    SI 27 37,5% 3 25,0% 2 66,7% 1 20,0% 33 36,3% 

Hábitos viciosos           

    Só tabagista 4 5,6% 2 16,7% 0 0,0% 1 20,0% 6* 6,6% 

    Só ex-tabagista 2 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,2% 

    Só etilista 1 1,4% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,2% 

    Só ex-etilista 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
    Tabagista e 
etilista 6 8,3% 2 16,7% 0 0,0% 1 20,0% 9 9,9% 
    Não tabagista e 
não etilista 7 9,7% 2 16,7% 0 0,0% 2 40,0% 11 12,1% 
    Ex-tabagista e ex-
etilista 2 2,8% 2 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 4,4% 
    Tabagista e ex-
etilista 1 1,4% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,2% 
    Etilista e ex-
tabagista 4 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 5 5,5% 

   SI 45 62,5% 2 16,7% 3 100,0% 0 0,0% 50 54,9% 

Fonte: Do próprio autor. LE=Leucoeritroplasia; LVP=Leucoplasia verrucosa proliferativa. SI=Sem 
informação. (*) Um indivíduo apresentou leucoplasia e leucoeritroplasia.  
 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição estatística das idades dos participantes segundo o tipo de desordem 

potencialmente maligna 

 

Fonte: Do próprio autor. 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS ASPECTOS CLÍNICOS 

Dos 91 participantes verificou-se um total de 140 lesões, sendo 97 leucoplasias 

(69,3%), 17 leucoeritroplasias (12,1%) e 3 eritroplasias (2,1%). Nos cinco participantes 

com LVP, foram identificadas a presença de 23 (16,4%) localizações de lesões (TAB. 

3).  
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Tabela 3 - Características clínicas das desordens potencialmente malignas 

 Leucoplasia 
(69,3%/n=97) 

LE 
(12,1%/n=17) 

Eritroplasia 
(2,1%/n=3) 

LVP 
(16,4%/n=23*) 

 Total   

Localização da lesão          

    Gengiva/Mucosa 
alveolar 

47 48,5% 1 5,9% 1 33,3% 3 13,0% 52 37,1% 
 

    Mucosa jugal 17 17,5% 4 23,5% 0 0,0% 4 17,4% 25 17,9%  

    Borda lateral de língua 8 8,2% 4 23,5% 0 0,0% 2 8,7% 14 10,0%  

    Palato mole 6 6,2% 2 11,8% 0 0,0% 2 8,7% 10 7,1%  

    Ventre de língua 4 4,1% 1 5,9% 0 0,0% 1 4,3% 6 4,3%  

    Assoalho de boca 1 1,0% 3 17,6% 0 0,0% 1 4,3% 5 3,6%  

    Trígono retromolar 5 5,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 6 4,3%  

    Dorso de língua 3 3,1% 0 0,0% 1 33,3% 1 4,3% 5 3,6%  

    Palato duro 2 2,1% 0 0,0% 1 33,3% 2 8,7% 5 3,6%  

    Fundo de vestíbulo 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 13,0% 4 2,9%  

    Mucosa labial 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 8,7% 2 1,4%  

    Língua** 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7%  

    Ventre de língua + 
Borda lateral de língua 

0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7% 
 

    Assoalho de boca + 
Ventre de língua 

1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 2 1,4% 
 

    Palato duro + Palato 
mole 

0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7% 
 

    SI 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7%  

Homogeneidade            

    Homogênea 10 10,3% 0 0,0% - - 1 4,3% 11 8,0%  

    Heterogênea 27 27,8% 12 70,6% - - 17 73,9% 56 40,9%  

    SI 60 61,9% 5 29,4% - - 5 21,7% 70 51,1%  

Tamanho            

    Menor ou igual a 2 cm 35 36,1% 5 29,4% 2 66,7% 1 4,3% 43 30,7%  

    Maior que 2 cm 30 30,9% 12 70,6% 0 0,0% 19 82,6% 61 43,6%  

    SI 32 33,0% 0 0,0% 1 33,3% 3 13,0% 36 25,7%  

Lesão elementar            

    Placa 36 37,1% 9 52,9% 0 0,0% 18 78,3% 63 45,0%  

    Placa + Úlcera 1 1,0% 3 17,6% 0 0,0% 0 0,0% 4 2,9%  

    SI 60 61,9% 5 29,4% 3 100,0% 5 21,7% 73 52,1%  

Superfície ***            

    Delgada 32 33,0% 10 58,8% - - 15 65,2% 57 41,6%  

    Espessa 32 33,0% 12 70,6% - - 14 60,9% 58 42,3%  

    Granular 9 9,3% 10 58,8% - - 14 60,9% 33 24,1%  

    Verrucosa 12 12,4% 0 0,0% - - 2 8,7% 14 10,2%  

    Salpicada **** 0 0,0% 11 64,7% - - 1 4,3% 12 8,8%  

    SI 43 44,3% 5 29,4% - - 5 21,7% 56 40,9%  

Fonte: Do próprio autor. n=Número; LE=Leucoeritroplasia; LVP=Leucoplasia verrucosa proliferativa; 
SI=Sem informação. (*) Foram considerados as localizações acometidas pela Leucoplasia verrucosa 
proliferativa. (**) Não foi especificada a superfície da língua. (***) Mais de um tipo de superfície foi 
encontrado em 60 (42,9%) lesões. (***) Em 2020, a OMS classificou a leucoeritroplasia como um 
subtipo de leucoplasia, denominada leucoplasia salpicada. 
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A maioria dos indivíduos apresentaram lesões únicas (73,6%/n=67). Lesões 

múltiplas foram encontradas em 24 participantes (26,4%). Os sítios mais acometidos, 

foram gengiva/mucosa alveolar (37,1%/n=52), mucosa jugal (17,9%/n=25), borda 

lateral de língua (10%/n=14) e palato mole (7,1%/n=10) (TAB. 3).  

As leucoplasias foram mais frequentes em gengiva/mucosa alveolar 

(48,58%/n=47), mucosa jugal (17,5%/n=17) e borda lateral de língua (8,2%/n=8). As 

leucoeritroplasias, em mucosa jugal (23,5%/n=4), borda lateral de língua (23,5%/n=4) 

e assoalho de boca (17,6%/n=3). As eritroplasias foram encontradas em 

gengiva/mucosa alveolar (33,3%/n=1), dorso de língua (33,3%/n=1) e palato duro 

(33,3%/n=1). As LVP foram mais prevalentes em mucosa jugal (17,4%/n=4), 

gengiva/mucosa alveolar (13,0%/n=3) e fundo de vestíbulo (13,0%/n=3) (TAB. 3). 

Informações sobre a homogeneidade não foram obtidas em 51,1% (n=70) das 

lesões. Das lesões que apresentaram informações quanto esta característica, a 

maioria era heterogênea (40,9%/n=56) (TAB. 3). 

A maioria das lesões apresentou tamanho maior que dois centímetros 

(43,6%/n=61) (TAB. 3). A maioria das leucoeritroplasias e LVP apresentaram tamanho 

maior que dois centímetros (70,6%/n=12 e 82,6%/n=19, respectivamente), enquanto 

a maioria das leucoplasias e das eritroplasias apresentaram tamanho igual ou inferior 

a dois centímetros (36,1%/n=35 e 66,7%/n=2, respectivamente) (TAB. 3). 

Mais de um tipo de superfície foi encontrado em 60 (42,9%) lesões. A maioria 

das lesões era espessa (42,3%/n=58), seguida da delgada (41,6%/n=57) (TAB. 3). 

Informações sobre a lesão elementar não foi obtida em 52,1% (n=73) das 

lesões. Todas as lesões que apresentaram dados sobre esta característica 

apresentaram um padrão em placa (n=42), estando ou não associada com úlcera 

(TAB. 3).  

 

4.3 PRESENÇA E GRAU DA DISPLASIA EPITELIAL 

Os dados referentes a presença de displasia epitelial e a sua intensidade foram 

coletados dos resultados histopatológicos das biópsias de 136 (100%) lesões dos 91 

participantes. Foram encontradas 72 (52,9%) lesões sem displasia e 64 (47,1%) com 

displasias sendo 28 (20,6%) displasias leves, 23 (16,9%) displasias moderadas, nove 

(6,6%) displasias severas e quatro (2,9%) sem a informação do grau.  Foi verificado 
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que a maior parte das leucoplasias (58,9%/n=53) não apresentava displasia e que 

dentre as lesões leucoplásicas que apresentaram displasia, a maioria (21,1%/n=19) 

apresentou grau leve. A maioria das eritroplasias (66,7%/n=2) e LVP (62,5%/n=15) 

apresentaram displasia epitelial (TAB. 4). 

 

Tabela 4 Distribuição do tipo da desordem potencialmente maligna e a relação à presença e o grau 

de displasia epitelial 

 DPM 

 Leucoplasia LE Eritroplasia LVP 

Sem displasia  53 58,9% 9 47,4% 1 33,3% 9 37,5% 

Displasia leve 19 21,1% 5 26% 1 33,3% 3 12,5% 

Displasia moderada 11 12,2% 3 16% 0 0,0% 9 37,5% 

Dispalsia severa 3 3,3% 2 11% 1 33,3% 3 12,5% 

Displasia sem informação quanto ao grau 4 4,4% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 90 100% 19 100% 3 100% 24 100% 

Fonte: Do próprio autor. DPM=Desordem potencialmente maligna; LE=Leucoeritroplasia; 
LVP=Leucoplasia verrucosa proliferativa;  

 

 

4.4 CORRELAÇÃO ENTRE OS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

E A PRESENÇA E GRAU DA DISPLASIA EPITELIAL 

A maioria das lesões que apresentou displasia era de participantes com idade 

superior a 40 anos (75,0%/n=48), do sexo feminino (53,1%/n=34), branco 

(53,1%/n=34) e não tabagistas e não etilista (20,3%/n=13) (TAB. 5). No entanto, a 

análise estatística não evidenciou associação significativa com relação ao sexo (qui-

quadrado; p=1,000), idade (Mann-Whitney U; p=0,790), cor de pele (qui-quadrado; 

p=0,506), hábitos de tabagismo (qui-quadrado; p=0,098), etilismo (qui-quadrado; 

p=0,676) e da associação dos hábitos de tabagismo e etilismo (qui-quadrado; 

p=0,242) com a presença de displasia epitelial.  

A maioria das lesões que apresentou displasia severa era de participante com 

idade igual ou maior que 40 anos (66,6%/n=6), do sexo masculino (55,5%/n=5), 

branco (66,6%/n=6), etilista e ex-tabagista (22,2%/n=2). (TAB. 5). 
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Tabela 5 Presença e grau de displasia epitelial em relação aos dados sociodemográficos 

 Presença e grau de displasia epitelial 

 Sem 
displasia* 

Displasia 
leve 

Displasia 
moderada 

Displasia 
severa 

SI 

Idade           

    < 40 anos 4 5,6% 3 10,7% 3 13,0% 0 0,0% 1 25,0% 

    ≥ 40 anos 58 80,6% 25 89,3% 17 73,9% 6 66,7% 3 75,0% 

    SI 10 13,9% 0 0,0% 3 13,0% 3 33,3% 0 0,0% 

Sexo           

    Feminino 38 52,8% 16 57,1% 14 60,9% 4 44,4% 3 75,0% 

    Masculino 34 47,2% 12 42,9% 9 39,1% 5 55,6% 1 25,0% 

Cor da pele           

    Branco 29 40,3% 15 53,6% 13 56,5% 6 66,7% 1 25,0% 

    Pardo 16 22,2% 5 17,9% 7 30,4% 0 0,0% 0 0,0% 

    Preto 6 8,3% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 

    SI 21 29,2% 7 25,0% 3 13,0% 3 33,3% 2 50,0% 

Hábitos viciosos           

    Só tabagista 6 8,3% 3 10,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    Só ex-tabagista 1 1,4% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 

    Só etilista 1 1,4% 0 0,0% 1 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 

    Só ex-etilista 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    Tabagista e etilista 3 4,2% 3 10,7% 5 21,7% 0 0,0% 0 0,0% 

    Não tabagista e não etilista 6 8,3% 3 10,7% 9 39,1% 1 11,1% 1 25,0% 

    Ex-tabagista e ex-etilista 1 1,4% 1 3,6% 1 4,3% 1 11,1% 1 25,0% 

    Tabagista e ex-etilista 4 5,6% 1 3,6% 1 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 

    Etilista e ex-tabagista 13 18,1% 6 21,4% 4 17,4% 2 22,2% 0 0,0% 

    SI 37 51,4% 9 32,1% 2 8,7% 5 55,6% 1 25,0% 

Fonte: Do próprio autor. SI=Sem informação.  

 

A maioria das lesões que apresentou displasias epiteliais estava localizada em 

gengiva/mucosa alveolar (21,8%/n=14), assoalho de boca (15,6%/n=10) e borda 

lateral de língua (14,0%/n=9), era heterogênea (43,7%/n=28), única (57,8%/n=37) 

com tamanho maior que dois centímetros (48,4%/n=31), em placa (37,5%/n=24) e de 

superfície espessa (35,93%/n=23) (TAB. 6). Todas as lesões que apresentavam 

úlcera estavam relacionadas com displasia epitelial (n=3), inclusive, duas já 

apresentavam displasia moderada e uma intensa.  

O modelo linear generalizado demonstrou associação do assoalho (qui-

quadrado de Wald; p<0,001) e da borda lateral de língua (qui-quadrado de Wald; 

p=0,004) com a presença de displasia epitelial. Indivíduos com lesão em assoalho de 

boca apresentam 4,7 vezes mais risco de ter displasia epitelial e quando a lesão é 

localizada em borda lateral de língua apresenta 3,3 vezes mais risco.  
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A maioria das lesões que apresentou displasia epitelial severa estava 

localizada em assoalho de boca (33,3%/n=3), era heterogênea (55,5%/n=5), única 

(88,8%/n=8) com tamanho maior que dois centímetros (55,5%/n=5), em placa 

(44,4%/n=4) e de superfície espessa (44,4%/n=4). Nenhuma lesão homogênea 

apresentou displasia epitelial moderada ou severa, apenas displasia leve (10%/n=1) 

ou displasia sem informação quanto ao grau (10%/n=1) (TAB. 6). 

 

Tabela 6 Presença e grau de displasia epitelial e os aspectos clínicos 

 Presença e grau da displasia epitelial 
 Sem displasia* Leve Moderada Severa SI 

Sítio anatômico           

    Gengiva/rebordo  26 36,1% 9 32,1% 4 17,4% 1 11,1% 3 75,0% 

    Mucosa jugal 13 18,1% 4 14,3% 1 4,3% 2 22,2% 0 0,0% 

    Borda lateral de língua 4 5,6% 4 14,3% 4 17,4% 1 11,1% 0 0,0% 

    Assoalho de boca 2 2,8% 2 7,1% 5 21,7% 3 33,3% 0 0,0% 

    Palato mole 4 5,6% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    Ventre de lingua 4 5,6% 1 3,6% 1 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 

    Trígono retromolar 4 5,6% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    Dorso de língua 1 1,4% 1 3,6% 1 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 

    Palato duro 0 0,0% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 

    Fundo de vestíbulo 1 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 

    Língua 1 1,4% 0 0,0% 1 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 

    Ventre de língua + Borda 
lateral de língua 

0 0,0% 0 0,0% 2 8,7% 0 0,0% 0 0,0% 

    Assoalho de boca + 
Ventre de língua 

1 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 

    Palato 1 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    SI 10 13,9% 3 10,7% 4 17,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Homogeneidade           

    Homogênea 8 11,1% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 

    Heterogênea 22 30,6% 12 42,9% 11 47,8% 5 55,6% 0 0,0% 

    SI 42 58,3% 15 53,6% 12 52,2% 4 44,4% 3 75,0% 

Quantidade de lesões           

    Única 48 66,7% 16 57,1% 13 56,5% 8 88,9% 2 50,0% 

    Múltiplas 24 33,3% 12 42,9% 10 43,5% 1 11,1% 2 50,0% 

Tamanho           

    Menor ou igual a 2 cm 25 34,7% 15 53,6% 2 8,7% 2 22,2% 0 0,0% 

    Maior que 2 cm 24 33,3% 11 39,3% 15 65,2% 5 55,6% 3 75,0% 

    SI 23 31,9% 2 7,1% 6 26,1% 2 22,2% 1 25,0% 

Lesão elementar           

    Placa 25 34,7% 12 42,9% 8 34,8% 4 44,4% 1 25,0% 

    Placa + Úlcera 0 0,0% 0 0,0% 2 8,7% 1 11,1% 0 0,0% 

    SI 43 59,7% 15 53,6% 12 52,2% 4 44,4% 3 75,0% 

Superfície           
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    Delgada 22 30,6% 8 28,6% 5 21,7% 1 11,1% 0 0,0% 

    Espessa 24 33,3% 10 35,7% 9 39,1% 4 44,4% 1 25,0% 

    Granular 12 16,7% 7 25,0% 6 26,1% 3 33,3% 0 0,0% 

    Verrucosa 2 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    Salpicada * 4 5,6% 3 10,7% 4 17,4% 1 11,1% 0 0,0% 

    SI 42 58,3% 14 50,0% 12 52,2% 4 44,4% 3 75,0% 

Fonte: Do próprio autor. SI=Sem informação. (*) Em 2020, a OMS classificou a leucoeritroplasia como 
um subtipo de leucoplasia, denominada leucoplasia salpicada. 

 

 No entanto, a análise estatística não evidenciou associação significativa com 

relação a homogeneidade (qui-quadrado; p=0,080), lesão elementar (qui-quadrado; 

p=0,237), quantidade de lesão (qui-quadrado; p=0,481), tamanho da lesão (qui-

quadrado; p=0,162), superfície delgada (qui-quadrado de Wald; p=0,196), espessa 

(qui-quadrado; p=1,000), granular (qui-quadrado; p=0,444), verrucosa (qui-quadrado; 

p=0,238) e salpicada (qui-quadrado; p=0,335) com a presença de displasia epitelial. 
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5 DISCUSSÃO 

Desde a introdução da terminologia “desordens potencialmente malignas da 

mucosa oral”, profissionais de saúde e pesquisadores, em todo o mundo, têm o 

adotado, o que resultou em uma melhor descrição deste importante grupo de 

transtornos.7 No entanto, discrepâncias ainda são encontradas na literatura, levando 

a inconsistência e um certo grau de dificuldade no estudo destas condições.7 A 

classificação mais recente da OMS7 incluiu um grupo de lesões da mucosa oral que 

apresentam um risco aumentado para o desenvolvimento do CCE, sendo as mais 

comuns, leucoplasias, leucoeritroplasias, eritroplasias e a queilite actínica, afetando 

apenas o vermelhão de lábio.7,16,17 Nossa amostra foi composta por lesões 

diagnosticadas, clinicamente, como leucoplasia, leucoeritroplasia e eritroplasia. 

Incluímos também no levantamento da nossa amostra lesões diagnosticadas 

clinicamente como ceratose quando não apresentavam nenhuma informação 

relacionada a trauma no prontuário eletrônico ou na ficha de requisição para exame 

histopatológico, pois consideramos que essas lesões brancas, que não saem por 

raspagem e que não puderam ser diagnosticadas clinicamente como outra lesão 

deveriam ser diagnosticadas como leucoplasias e não como ceratoses.  

De acordo com a OMS7 o termo “ceratose” é usado de forma errônea por alguns 

profissionais para diagnóstico clínico de lesões brancas.7 Ceratose é um termo 

histopatológico e está relacionado com alteração na camada mais superficial do 

epitélio, ou seja, a camada de ceratina.7 Sendo assim, a OMS desencoraja o uso deste 

termo como um diagnóstico clínico, a menos que faça parte de um nome específico, 

como ceratose friccional, quando associada a trauma.7 Além disso, para alcançar 

uniformidade dos diagnósticos, a OMS7 recomendou que os patologistas liberem os 

laudos histopatológicos de leucoplasia indicando o termo “ceratose” com ou sem 

displasia (e quando presente, seja estabelecido o grau de severidade), compatível 

com o diagnóstico clínico de leucoplasia”.7 

Nos últimos anos, muitos estudos foram realizados sobre o perfil 

sociodemográfico das DPM.44 Acredita-se que este conhecimento seja extremamente 

importante para o entendimento dos fatores de risco mais prevalentes e para o 

delineamento de estratégias de prevenção e diagnóstico precoce para as neoplasias 

malignas.44 
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As DPM são relativamente comuns, com uma prevalência global de 0,9 a 

5%11,13,14 Essa prevalência pode variar entre as populações, sendo geralmente mais 

encontradas no continente asiático e em indivíduos do sexo masculino.11 No entanto, 

o perfil encontrado pelo nosso estudo foi de 1:1 com relação ao acometimento de 

mulheres e homens. Um estudo feito por Pires et al.,44 verificou uma proporção maior 

das DPM em mulheres comparado aos homens, o que divergiu de estudos prévios, 

na qual se verifica um maior acometimento do sexo masculino.11 Uma possível 

explicação para metade da nossa amostra ser composta por mulheres pode ser pela 

maior procura pelos serviços de diagnóstico oral das mulheres comparado com os 

homens e/ou pelo número crescente de mulheres com hábitos de tabagismo e 

etilismo.  

De acordo com Ganesh et al.,45 o desenvolvimento das DPM está associado 

ao aumento da idade.45 A distribuição da idade nas desordens foi observada em 

pacientes de 41 a 80 anos em mais de 80% dos pacientes em um estudo prévio.44 O 

que foi semelhante ao nosso estudo que demostrou 75,8% dos participantes tendo 

idade igual ou superior à 40 anos, evidenciando a conexão entre idade e risco 

aumentado para o desenvolvimento das DPM orais.11,11,46  

Embora seja amplamente aceito que o uso de tabaco e álcool são os principais 

fatores de risco para o desenvolvimento das leucoplasias, leucoeritroplasias e 

eritroplasias,23,47 esta relação ainda não está completamente estabelecida.48 No 

presente estudo, foi observado que 45,1% dos participantes informaram sobre os 

hábitos viciosos. Destes, foi indicada a presença de tabagismo e/ou etilismo recente 

ou em algum momento da vida em 33,0% dos participantes, sendo apenas 9,9% 

tabagistas e etilistas, 6,6% somente tabagistas e 2,2% somente etilista. Além disso, a 

maior parte da amostra dos que relataram os hábitos viciosos não informou o tempo 

do vício ou tempo da parada do mesmo. 

Com relação aos sítios anatômicos, verificamos que das 140 lesões avaliadas 

com o diagnóstico de leucoplasia, leucoeritroplasia, eritroplasia e LVP, os sítios mais 

acometidos foram gengiva/rebordo alveolar (37,1%), mucosa jugal (17,9%), borda 

lateral de língua (10,0%) e palato mole (7,1%). O que foi semelhante ao estudo 

realizado por Bokor-Bratie et al.,49 em que as lesões mais encontradas das DPM 

estavam localizadas em mucosa jugal e em rebordo alveolar.49 No entanto, um estudo 

realizado por Silveira et al.,50 verificou, com maior frequência lesões em lábio inferior 
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e palato.50 Entretanto, diferentemente destes dois estudos que incluíram outros tipos 

de DPM, em nosso trabalho, só incluímos as leucoplasias, leucoeritroplasias e 

eritroplasias. Além disso, vale ressaltar, que um de nossos critérios de exclusão foram 

lesões localizadas em vermelhão de lábio. Utilizamos esse critério, pois acreditamos 

que o desenvolvimento de lesões malignas em lábio ocorre de forma distinta das 

lesões localizadas intraoralmente. Diferentemente das leucoplasias, leucoeritroplasias 

e eritroplasias que possuem o tabaco e álcool como fator etiológico, a queilite actínica 

está relacionada com a exposição crônica e prolongada aos raios solares e parece ter 

uma evolução mais lenta para a malignização do que as outras DPM que afetam a 

mucosa oral.50,51 

A definição de leucoplasia permanece insatisfatória, mas essencialmente, 

refere-se a uma lesão branca da mucosa oral, não destacável, e que não pode ser 

caracterizada clínica e patologicamente como nenhuma outra lesão.6 Segundo a 

OMS4, a leucoplasia é a DPM mais estudada e encontrada na prática clínica e em 

pesquisas populacionais.4 Sua prevalência varia na literatura de 2% a 4%.4,11 Em 

concordância, em nosso estudo, a leucoplasia também foi a mais prevalente das DPM, 

estando presente em 84,6% dos participantes estudados.  

As leucoplasias foram mais prevalentes em indivíduos do sexo masculino, 

brancos, com idade igual ou superior a 40 anos, o que foi semelhante ao encontrado 

na literatura.11,20,32,42,52,53 Além disso, corroborando com a literatura,4,32 dos 37,5% dos 

participantes que relataram a presença de hábitos viciosos, o tabagismo e/ou etilismo 

recente ou em algum momento da vida esteve presente em 27,8% dos participantes 

com leucoplasias. 

Na classificação da OMS25 de 2007, as lesões que, clinicamente, se 

apresentam mistas passaram a ser consideradas como uma doença separada, e 

receberam a denominação de leucoeritroplasia.25 No entanto, em 2020, a OMS7 

classificou as leucoeritroplasia como um subtipo de leucoplasia, denominada 

leucoplasia salpicada.7 Entretanto, como este termo é recente, o presente trabalho 

descreveu este subtipo separadamente. A leucoeritroplasia foi encontrada em 13,2% 

da nossa amostra, sendo a segunda mais prevalente, em concordância com estudos 

prévios.7,16,17  Assim como na leucoplasia, verificamos um maior acometimento da 

leucoeritroplasia em indivíduos brancos, com idade igual ou superior a 40 anos de 

idade. Além disso, homens e mulheres foram acometidos em uma proporção 
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semelhante, o que corroborou com o estudo realizado por Wetzel et al.,32 em que 

verificou-se que as leucoeritroplasias acometeram ambos os sexos com a mesma 

frequência.32 Esses perfil sociodemográfico encontrado de forma semelhante nas 

leucoplasia e leucoertroplasias, pode justificar a decisão da OMS em unificar essas 

duas doenças. 

Clinicamente, a leucoplasia pode ser subclassificada, com base na sua cor e 

textura, em homogênea e não homogênea.6,24,30,54 Por se tratar de uma lesão 

dinâmica, essa classificação pode variar ao longo do tempo.23 As leucoplasias 

homogêneas apresentam-se como uma placa/mancha branca, uniformemente fina ou 

espessa.7 Por outro lado, as leucoplasias não homogêneas podem se apresentar com 

diversas apresentações clínicas, sendo composta por mais de um aspecto clínico de 

leucoplasia.7 De acordo com a literatura, aproximadamente, 70% das leucoplasias 

orais são encontradas em vermelhão de lábio, mucosa jugal e gengiva.21,22  

Considerando que o vermelhão de lábio não fez parte do nosso estudo, nossos 

resultados foram similares pois, verificamos que as leucoplasias foram mais 

frequentes em gengiva/mucosa alveolar (48,5%), seguido da mucosa jugal (17,5%). 

Já as leucoeritroplasias foram mais frequentes em mucosa jugal (23,5%), borda lateral 

de língua (23,5%), assoalho de boca (17,6%) e palato mole (11,8%). Diferente de 

estudos prévios, que citaram o palato mole como a principal região anatômica 

acometida.18,32,50  

Embora as lesões homogêneas sejam predominantes, de acordo com a 

literatura,32,54–56 verificamos que, as lesões heterogêneas foram encontradas na 

maioria dos casos observado, em 40,0% dos participantes, enquanto as homogêneas 

estiveram presentes em 7,9%. Além disso, as lesões heterogêneas foram mais 

prevalentes em gengiva/mucosa alveolar (32,1%), mucosa jugal (19,6%), palato mole 

(10,7%) e borda lateral de língua (8,9%). Diferente do estudo realizado por Rubert et 

al.,55 que identificaram as lesões heterogêneas sendo mais prevalentes em lábio, 

assoalho de boca, palato e mucosa jugal, respectivamente.55 

Poucos artigos encontrados na literatura descreveram o perfil 

sociodemográfico das eritroplasias.19,57,58 Provavelmente, isto se justifica pelo fato 

desta doença apresentar uma baixa prevalência na população e, portanto é mais difícil 

de ser estudada.23 Foi documentado uma variação na prevalência de 0,02% a 0,83% 

em diferentes áreas geográficas, com prevalência média de 0,11% na população em 
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geral.19,59 De maneira semelhante, a eritroplasia foi encontrada em 3,3% da nossa 

amostra. De acordo com os poucos casos da literatura, a eritroplasia ocorre com a 

mesma frequência em ambos os sexos.21,32 No entanto, todas as lesões da nossa 

amostra ocorreram em mulheres. Nenhuma informação quanto aos hábitos viciosos 

foi obtida da nossa amostra. Porém a literatura indica uma maior associação com os 

hábitos de tabagismo e etilismo4,7,32 

Apesar da LVP ser um tipo de leucoplasia, ela é uma forma especial e incomum, 

que apresenta perfil sociodemográfico e clínico, bem como risco de transformação 

maligna distintos da leucoplasia, o que justifica a OMS em discutir separadamente das 

leucoplasias. Apresenta uma forte predileção pelo sexo feminino, acometendo 

mulheres e homens em uma razão de 4:1, com uma média de idade de 62 

anos.4,32,60,61 Sua relação com hábitos viciosos permanece desconhecida, embora 

sugere-se que não há uma relação direta entre álcool e/ou tabaco com o seu 

surgimento.60,61 De forma semelhante a relatada na literatura, verificamos que todos 

os participantes que apresentaram LVP eram mulheres, com idade média de 65 anos, 

além da ausência de hábitos viciosos, como tabagismo e de etilismo ter sido relatada 

em 40% (n=2) dos participantes.  

As localizações mais frequentes das LVP são gengiva e mucosa jugal, em 

ordem decrescente de predileção, respectivamente, podendo envolver um único e 

grande sítio, embora frequentemente seja multifocal.23,25,32 De maneira semelhante, 

verificamos que as LVP acometeram, preferencialmente, mucosa jugal (17,4%) e 

gengiva/mucosa alveolar (13,0%).  

Apesar de nem todas as DPM sofrerem transformação maligna, e embora seja 

difícil prever esse potencial, alguns dados sociodemográficos (sexo, idade e hábitos 

viciosos), características clínicas (cor, textura, tamanho e localização das lesões) e 

características histológicas (presença de displasia) podem estar relacionadas com 

uma maior chance de malignização.23,40,41,46,62  

A displasia epitelial oral é definida como um conjunto de alterações arquiteturais 

e citológicas causadas pelo acúmulo de alterações genéticas, associadas com o risco 

aumentado de progressão para o CCE.5 Segundo a OMS, as alterações arquiteturais 

utilizadas como critério para a presença de displasia são: estratificação epitelial 

irregular, perda da polaridade das células basais, cristas epiteliais em forma de “gota”, 

aumento do número de figuras de mitose, figuras de mitose superficiais, ceratinização 
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prematura individual das células (disceratose), presença de pérolas de ceratina nas 

cristas epiteliais e perda da coesão celular epitelial.5 As alterações citológicas são: 

variação do tamanho e na forma dos núcleos e das células, aumento da razão 

núcleo:citoplasma, figuras de mitose atípicas, aumento do número e do tamanho dos 

nucléolos, e hipercromatismo nuclear.5      

A identificação da displasia e principalmente o seu grau de severidade são 

ainda altamente subjetivos e variações podem existir em avaliações realizadas por 

diferentes patologistas em um mesmo material.37–39 

Na tentativa de padronizar os sistemas de classificação das displasias epitelial 

orais, vários critérios histológicos têm sido sugeridos para avaliar o grau displasia 

epitelial. No entanto, ainda não existe um consenso, pois todos eles apresentam 

subjetividades no processo de análise.14,63,64  

Em 2005, a OMS3 propôs um conjunto de critérios para a avaliação da displasia 

epitelial, que é considerado o método mais utilizado na prevenção da transformação 

maligna das DPM.3 Em uma nova tentativa de melhorar a confiabilidade e reduzir a 

subjetividade na classificação do grau de displasia, Kujan et al.,65 em 2007, em um 

workshop realizado no Reino Unido, propuseram um novo sistema de classificação, 

denominado sistema binário.65 Esse sistema divide as lesões em alto e baixo risco, 

com base na presença de, pelo menos, quatro alterações arquiteturais e cinco 

alterações citológicas para a classificação das lesões com um risco potencial para 

transformação maligna.65 Isto permitiu diminuir a variabilidade de diagnósticos inter e 

intra-avaliadores.66 No entanto, este sistema precisa ser melhor investigado através 

de estudos longitudinais para explorar seu valor na previsão do risco de transformação 

maligna das DPM.14 Por conta disso, o presente estudo utilizou os critérios proposto 

pela OMS.4 

Ainda sobre as dificuldades na avaliação da displasia epitelial, foram excluídas 

lesões com o diagnóstico histopatológico de candidíase, visto que morfologicamente, 

as células do epitélio infectadas por cândida podem exibir variações do tamanho e da 

forma dos núcleos e das células, aumento da razão núcleo-citoplasma e aumento do 

número e do tamanho dos nucléolos.36,67 Tais alterações inflamatórias causadas pela 

candidíase podem dificultar a avaliação das displasias epiteliais presentes nas DPM.36 

A exclusão destes casos visou minimizar eventuais dificuldades na avaliação da 

displasia. Nossos resultados mostraram que 52,9% da amostra não apresentava 
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displasia epitelial,  47,1%  apresentaram displasia epitelial, sendo 20,6% displasia 

leve, 16,9% displasia moderada, 6,6% severa e 2,9% sem informação do grau,  

semelhante aos resultados apresentados por Azevedo et al.,62 em que a maioria dos 

casos não apresentou displasia 42,1%, enquanto 33,5%, 14,6%, e 9,9% mostraram, 

respectivamente, displasia leve, moderada e displasia severa/carcinoma in situ.62 

Apesar da menor prevalência, a eritroplasia apresenta a maior taxa de displasia 

epitelial e de transformação maligna entre todas as DPM.4,18,19 Em nosso estudo, 

observamos a presença de displasias epiteliais em 66,6% das eritroplasias. A LVP foi 

a segunda lesão com a maior presença de displasia (62,5%), o que corrobora com a 

literatura que indica que o percentual de transformação maligna da LVP varia entre 

63% a 100%.26  

De acordo com um estudo realizado por Speight et al.,23 lesões em pacientes 

do sexo feminino, com 50 anos ou mais e sem o hábito de tabagismo apresentam um 

maior potencial de transformação maligna.23  Em concordância, no presente estudo, a 

maioria das lesões que apresentaram displasias epiteliais eram de participantes do 

sexo feminino (53,1%) com idade superior a 40 anos (75,0%) e cor de pele branca 

(53,1%), contudo, não encontramos associação estatisticamente significativa destes 

dados sociodemográficos com a presença de displasia epitelial.  

Embora 20,3% dos participantes com displasias epiteliais sejam não tabagistas 

e não etilistas, a literatura coloca o tabaco como potente carcinógeno, que tem seu 

efeito potencialmente ampliado para o risco do desenvolvimento do CCE de cabeça e 

pescoço, quando utilizado em concomitância com o álcool.21,48 Acredita-se que o 

álcool possa atuar aumentando a permeabilidade da mucosa oral, dissolvendo 

componentes lipídicos do epitélio, causando atrofia epitelial e interferência na síntese 

e reparo do DNA; também tem genotoxicidade e efeitos mutagênicos, 

comprometimento da imunidade inata e adquirida, resultando em aumento da 

suscetibilidade a infecções e neoplasias.68 Com isso, é de extrema importância, que 

os indivíduos sejam monitorados e encorajados à descontinuidade destes hábitos. 

Assim como no perfil de pacientes acometidos pelo CCE, que apresenta uma 

maior frequência do acometimento da borda lateral da língua, estudos demonstraram 

que este sítio anatômico, juntamente com o assoalho de boca são as localizações das 

DPM que apresentam maior risco para transformação maligna.23,40 Em contraste, 

outros estudos não foram capazes de estabelecer uma forte correlação entre o local 
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da lesão e o potencial de transformação maligna.23,44 Em nosso trabalho, verificamos 

que a maioria das lesões que apresentaram displasias epiteliais em nossa amostra 

estavam localizadas em gengiva/mucosa alveolar (21,8%), assoalho de boca (15,6%) 

e borda lateral de língua (14,0), e que maioria das lesões que apresentou displasia 

epitelial severa estava localizada em assoalho de boca (33,3%). A análise estatística 

evidenciou associação significativa da presença de displasias epiteliais com o 

assoalho de boca e a borda lateral de língua. Além disso, indivíduos com displasia 

epitelial apresentam 4,7 vezes maior risco de ter lesão em assoalho de boca e 3,3 

vezes maior de ter lesão em borda lateral de língua. Estes resultados estão de acordo 

e reforçam que as DPM localizadas em língua e assoalho tem maior risco de 

transformação maligna.23,44 

A presença de ulceração foi associada ao aumento do grau de displasia, de 

acordo com os estudos de Lemerman et al.69 De maneira semelhante, apesar da 

presença de lesões ulceradas ser incomum em nossa amostra, sendo observada em 

apenas três (2,2%) lesões que foram realizadas biópsias, todas apresentaram 

displasias, sendo duas displasias moderadas e uma displasia severa.  

Além disso, em uma revisão sistemática realizada por Warnakulasuriya e 

Ariyawardana,70 que avaliaram 24 estudos, encontraram a comparação do aspecto 

clínico com o grau de transformação maligna em oito estudos.70 Destes oito, todos 

mostraram uma taxa de transformação maligna maior das lesões heterogêneas 

(14,5%) em comparação com lesões homogêneas (3%).70 Em concordância com a 

literatura, em nosso estudo, a maioria das lesões que apresentaram displasias eram 

lesões heterogêneas (43,7%) e nenhuma lesão homogênea apresentou displasia 

moderada ou severa, no entanto, esta relação não foi estatisticamente significativa. 

Além disso, as lesões com superfície espessa (35,9%), granular (25,0%) e delgada 

(21,8%) apresentaram maior porcentagem de displasias epiteliais, enquanto que  no 

estudo de Bánóczy et al.,57 as lesões verrucosas e salpicadas (leucoeritroplasias) 

apresentaram as maiores taxas de transformação maligna.57 Apesar de também não 

ter sido encontrada significância estatística na relação destes aspectos da superfície 

da lesão com a presença e grau de displasia, acreditamos que este resultado possa 

estar relacionado a falta de informações sobre essa característica em boa parte da 

amostra e confirmamos a importante da observação do aspecto clínico, principalmente 
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na seleção da área da biópsia. Além disso, devido ao comportamento dinâmico da 

leucoplasia, é de extrema importância o acompanhamento periódico do paciente.  

Em nosso estudo, verificamos que 56,4% das lesões com tamanho maior que 

dois centímetros apresentaram displasias epiteliais, no entanto, o tamanho da lesão 

não apresentou associação estatisticamente significativa com a presença de 

displasias epiteliais. Corroborando com nosso estudo, Pires et al.44 sugeriu que o 

tamanho das lesões por si só não seria um indicador de seu potencial de 

transformação maligna.44 No entanto, um estudo realizado por Holmstrup et al.,71 

mostrou que lesões maiores que dois centímetros estiveram associadas a uma taxa 

de transformação maligna 5,4 vezes mais alta que lesões menores.71  

 Vale ressaltar que a progressão para o CCE é o resultado mais significativo nas 

DPM, no entanto, poucas destas lesões progridem para um estágio de malignidade.23 

A maior parte pode ficar estabilizada, aumentar ou diminuir de tamanho.23 

O presente estudo apresenta algumas limitações. Apesar de todos os casos 

terem sido provenientes do mesmo Serviço de Anatomia Patológica, as informações 

histopatológicas foram recuperadas das requisições destes exames que foram 

realizados ao longo destes 15 anos por mais de um patologista. Foi verificado que 

uma grande parte das requisições apresentavam falta de informações 

sociodemográficas e clínicas importantes para a análise do estudo, bem como para o 

diagnóstico preciso destas lesões como ausência de idade, hábitos viciosos (tempo 

do hábito e da parada do mesmo), cor de pele, localizações das lesões, quantidade 

de lesões, dentre outros. Uma justificativa para a ausência de dados quanto hábitos 

viciosos e cor da pele pode estar relacionado a um certo constrangimento dos 

profissionais de saúde e dos pacientes com estas perguntas. É importante ressaltar 

também, que uma justificativa para alguns dos nossos dados não corroborarem com 

a literatura pode se dar por uma grande ausência de dados registrados nos prontuários 

dos participantes, o que poderia causar uma distorção da análise. 

É importante que estudos longitudinais sejam realizados com uma amostra 

maior de DPM, bem como estudos multicêntricos para uma melhor análise das 

possíveis associações da presença e o grau de displasia epitelial com o perfil 

sociodemográfico e clínico. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Verificar o perfil sociodemográfico dos indivíduos acometidos por leucoplasias, 

leucoeritroplasias e eritroplasias 

1. A leucoplasia é mais comum em homens, brancos, com idade igual ou 

superior a 40 anos,  

2. A leucoeritroplasia não apresenta predileção por sexo, é mais comum em 

brancos e com idade igual ou superior a 40 anos.  

3. A eritroplasia é mais comum em mulheres, com idade igual ou superior a 40 

anos.  

 

Analisar os aspectos clínicos destas lesões 

4. A leucoplasia é a DPM mais frequente, seguida pela leucoeritroplasia e pela 

eritroplasia.  

5. As leucoplasias, incluindo as LVP, são em sua maioria placas 

heterogêneas, e maior que 2 cm. As leucoplasias são mais frequentes em 

gengiva/mucosa alveolar, e as LVP na mucosa jugal. As leucoplasias são 

comumente espessas ou delgadas e únicas e as LVP preferencialmente 

delgadas e múltiplas. 

6. As leucoeritroplasias são em sua maioria placas heterogêneas, únicas, 

maiores que 2 cm e espessas, preferencialmente em mucosa jugal e lateral 

de língua.  

7. As eritroplasias ocorrem em gengiva/mucosa alveolar, palato duro e dorso 

de língua, sendo a maioria única e menor que 2 cm.  

 

Verificar se existe correlação entre os aspectos sociodemográficos e clínicos e a presença de 

displasia epitelial. 

8. Não houve correlação estatisticamente significativa entre o sexo, idade, cor 

de pele, hábitos de tabagismo, etilismo e da associação dos hábitos de 

tabagismo e etilismo com a presença de displasia epitelial.  

9. Houve associação estatisticamente significativa entre a localização das 

lesões e a presença de displasia epitelial. Lesões localizadas em assoalho 
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de boca e da borda lateral de língua apresentam maior risco de displasia 

epitelial.  

10.  Não houve associação estatisticamente significativa entre a presença de 

displasia epitelial e a homogeneidade, lesão elementar, quantidade, 

tamanho e superfície da lesão.  
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ANEXO 1 

Anexo 1 – Parecer consubstanciado do Comitê de ética 
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