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RESUMO   

Ramos GHA. Endoscopia de contato nas lesões da boca e do lábio: avaliação do 
método [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008.  

INTRODUÇÃO: a expectativa de incidência do câncer da cavidade oral estimada 
para 2008, no Brasil, é de 14.160 casos e cerca de 50% desses tumores serão 
diagnosticados tardiamente. Os procedimentos diagnósticos menos invasivos e 
confiáveis podem incrementar o diagnóstico precoce. OBJETIVOS: a) descrever as 
dificuldades da endoscopia de contato aplicada à boca e ao lábio 
(microestomatoscopia de contato); b) aplicar no diagnóstico das lesões do lábio os 
critérios usados na endoscopia de contato de outras topografias; c) descrever 
parâmetro objetivo para a aplicação do critério Celularidade; d) comparar os 
diagnósticos deste exame, nas lesões do vermelhão do lábio inferior, com os do 
anatomopatológico. MÉTODO: o estudo foi prospectivo, de casos não consecutivos, 
utilizando o endoscópio de contato Storz 8715 A e o corante azul de toluidina. Foi 
dividido em Estudo Inicial, com 31 exames (21 do lábio e 10 da boca) para objetivos 
“a” e “b”, e em Estudo Final, com 69 exames (53 do vermelhão e 16 da mucosa 
labial sem lesão) para objetivos “c” e “d”. No primeiro, interessaram lesões do lábio 
e da boca, apenas exames in vivo e sem biópsia dirigida. No segundo, interessaram 
lesões do vermelhão do lábio inferior, apenas exames ex vivo e com biópsia dirigida. 
Os critérios aplicados foram Celularidade,  Arquitetura,  Extratificação e  
Morfometria.  O critério Celularidade foi dividido em faixas conforme a contagem 
manual das células de cada lesão benigna e maligna. Foram aplicados análises de 
regressão e o teste de correlação de Kendall. RESULTADOS: a falta de nitidez das 
imagens ocorreu em 100% dos casos, os critérios, quando alterados em conjunto, 
definiram malignidade à microestomatoscopia de contato. Estudo Final: o teste de 
Kendall foi significativo para todos os critérios; O critério Celularidade foi dividido 
em quatro faixas (Risco Mínimo (RM), Pouco Risco (PR), Médio Risco (MR) e Alto 
Risco (AR). A análise de regressão destacou que os critérios Estratificação e 
Celularidade, assim como as faixas Risco Mínimo (RM) e Pouco Risco (PR), juntas, 
foram significativos para o diagnóstico de malignidade. Não ocorreram falso-
negativos e os falso-positivos foram 9,4%. A sensibilidade para o diagnóstico de 
malignidade foi 100%, a especificidade 88%, o valor preditivo positivo 70,5%, o 
valor preditivo negativo 100% e a acurácia 90,3%. CONCLUSÃO: as dificuldades 
encontradas (contato do aparelho com a superfície anatômica, deslizamento do 
aparelho, tremores finos e falta de nitidez da imagem) não inviabilizaram o 
procedimento. Os critérios puderam ser observados e estavam correlacionados entre 
si. As faixas RM e PR agrupadas confirmaram a significância da divisão por faixas. 
A sensibilidade e a especificidade foram altas e com bom valor preditivo positivo 
para o diagnóstico de lesões malignas do vermelhão do lábio inferior. O estudo 
sugere que a microestomatoscopia de contato é útil no diagnóstico das lesões do 
lábio, da boca, especialmente do vermelhão do lábio inferior.    

Descritores: 1. Neoplasias bucais; 2. Neoplasias labiais; 3. Carcinoma; 4. 
Endoscopia/métodos; 5. Diagnóstico precoce.  



 
SUMMARY   

Ramos GHA. Contact endoscopy in oral lesions: method assessment [thesis]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008.   

INTRODUCTION: In Brazil, the expectation of incidence of oral cavity cancer is 
estimated at 14160 cases in 2008. and approximately 50% of such tumors will be 
diagnosed belatedly. Non-invasive and more reliable diagnostic procedures may 
enhance the number of early diagnoses. OBJECTIVES: 1) to describe difficulties of 
contact endoscopy related to mouth and lip (contact microstomatoscopy); 2) test the 
regular used criteria in other sites 3) describe objective parameters for applying 
Cellularity criterion; 4) compare diagnoses of contact microstomatoscopy in relation 
to lesions of the lower lip vermilion area (LVA) to anatomopathological diagnoses. 
CASUISTICS: 31 examinations were included in the Initial Study: 21 lip lesions 
and 10 oral lesions. In the Final Study, there were 69 examinations: 53 of lip 
vermilion area and 16 of lip mucosa with no lesion. METHODS: This study was 
prospective, the cases were not consecutive, the contact endoscope Storz 8715 A and 
toluidine blue were used. The experiment was divided into Initial Study (objectives 1 
and 2) and Final Study (objectives 3 and 4). In the first study, oral and lip lesions 
were the focus, only in vivo examinations and without directed biopsy. In the second 
study, lower LVA lesions were the focus, only ex vivo cases related to and the biopsy 
was directed. The Cellularity criterion was divided into ranges in accordance with 
manual count of every malignant and benign lesion cells. Regression analyses and 
the Kendall`s correlation test were assessed. RESULTS: Lack of image clearness 
occurred in 100% of the cases; the criteria, when altered, defined malignancy 
through contact microstomatoscopy. In the Final Study, Kendall test was significant 
in relation to the criteria. Cellularity criterion was divided into four ranges: Minimum 
Risk (MNR) with less then 43 cells, Low Risk (LR) with 44 to 63 cells, Medium 
Risk (MR) with 64 to 83 cells, and High Risk (HR) with more than 84 cells. 
Regression analysis indicated that Stratification and Cellularity criteria, as well as 
both grouped ranges MNR and LR, were significant in relation to diagnosis of 
malignancy. False-negatives did not occur; in addition, false-positives represented 
9.4%. Sensitivity to diagnosis of malignancy was 100%, 88% of specificity, 70.5% 
of positive predicted value, 100% of negative predictive value, and 90.3% of 
accuracy. CONCLUSION: Difficulties encountered (contact of the equipment with 
anatomic surface, sliding of the equipment, slight tremors, and lack of image 
clearness) did not stop the accomplishment of the procedure. All criteria were 
observed and correlated. The ranges MR and LR, when grouped, confirmed the 
significance of the division into ranges. Sensitivity and Specificity were high and 
presented good positive predictive value in relation to diagnosis of malignant lesions 
of lower lip vermilion area. This study suggests that contact microstomatoscopy may 
be applied to diagnosis of oral and lip lesions and, especially, of lower LVA.    

Key words: 1.Mouth neoplasms; 2. Lip neoplasms; 3. Carcinoma; 4. Endoscopy/ 
methods; 5. Early diagnosis. 
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1 INTRODUÇÃO  

O câncer da cavidade oral está entre os 10 mais comuns cânceres no mundo e 

acomete principalmente os homens1. A estimativa de novos casos e mortes por 

câncer bucal em 2007 foi de 22.560 e 5.370, respectivamente2, sendo que em 2004 os 

óbitos por câncer bucal e da faringe entre os norte-americanos foram de 1,2 por 

hora3. No Brasil, a morte causada pelas neoplasias malignas está entre as três mais 

comuns (acidentes, doenças cardiovasculares e câncer)4 e a taxa de incidência do 

câncer da cavidade oral estimada, por 100.000 homens, para o ano 2008 é de 11 (o 

quinto colocado), com 10.380 casos em homens e 3.780 em mulheres (total de 

14.160)5, sendo a região Norte a que apresenta a mais baixa taxa (3,2) e o estado do 

Rio de Janeiro a mais alta (19,72). No Hospital Erasto Gaertner, instituição terciária 

referência em oncologia na região metropolitana de Curitiba, estado do Paraná, o 

número de novos casos de câncer do lábio e da cavidade oral no período de 2000 a 

2004 foi de 414, o oitavo mais freqüente naquele Hospital6.  

Uma avaliação precisa e segura quanto ao comportamento e evolução de uma 

lesão pré-cancerosa ou mesmo da lesão já maligna ainda não é do conhecimento da 

prática clínica7. O diagnóstico precoce dessas lesões é o melhor meio para maior 

sobrevida com melhor qualidade8, salientando-se que a história natural da 

carcinogênese, na topografia da cabeça e do pescoço, propicia várias oportunidades 

para que medidas preventivas sejam aplicadas9. 

Apesar da facilidade de acesso para examinar a cavidade bucal10, cerca de 50% 

desses tumores são diagnosticados tardiamente (estádio III ou IV)11 e uma das metas 
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a serem atingidas com o objetivo de aumentar-se o número de casos diagnosticados 

em fase mais precoce e também de lesões pré-cancerosas é a diminuição do tempo 

entre os primeiros sinais e sintomas e o diagnóstico final12. 

Considerando que os tratamentos protocolares oferecem resultados semelhantes, 

a criação de programas educacionais e de medidas de saúde pública direcionadas à 

prevenção primária e ao diagnóstico precoce é o caminho para melhorar esses 

resultados de maneira geral, em relação ao câncer da cavidade bucal nos países em 

desenvolvimento13. O exame da boca e da orofaringe de pacientes de alto risco exige 

inspeção detalhada de toda a mucosa14. Uma lesão passa a ser suspeita quando 

persiste por mais de 14 dias após surgimento e/ou detecção15 e a eritroplasia é mais 

indicativa de malignidade que a leucoplasia16. 

A citologia exfoliativa pode ser um fator importante no auxílio ao diagnóstico 

de lesões malignas ulceradas, mesmo naquelas clinicamente não suspeitas16, assim 

como o azul de toluidina pode orientar a biópsia de lesões duvidosas ao exame 

clínico14,17. Esses métodos ainda não têm sua aplicação clínica totalmente segura 

devido aos índices de falso-positivos ou falso-negativos apresentados. Portanto, 

existe a necessidade de encontrar-se um método não invasivo para o diagnóstico 

precoce das lesões malignas, in vivo18.  

        A exemplo da citologia exfoliativa19 e do azul de toluidina - exames 

originalmente idealizados para avaliações da cérvix uterina - a colposcopia (aumento 

óptico de até 40 vezes) também foi aplicada para o auxílio diagnóstico de lesões da 

cavidade bucal20, com resultados satisfatórios. 

        Estudos feitos no Hospital Erasto Gaertner em 198921 pela equipe de cirurgia de 

cabeça e pescoço comprovaram a validade desse método na detecção de lesões 
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precoces da boca, principalmente se associado ao teste do azul de toluidina 

(coloração utilizada na microestomatoscopia). Essa avaliação demonstrou, também, 

que a magnificação das lesões (ao colposcópio, com aumento de até 40 vezes, então 

chamado de estomatoscópio) auxilia e aumenta a possibilidade de diagnóstico ainda 

mais precoce, inclusive propiciando a descoberta de outros sinais indicativos de 

malignidade incipiente, como os vasos atípicos e a eritroplasia em salpicado 

(apresentado no Congresso Brasileiro de Cirurgia da Cabeça e do Pescoço, em 1989, 

Fortaleza).   

1.1 Revisão sobre a endoscopia de contato  

Outro instrumento utilizado pela ginecologia e adaptado para o uso na cavidade 

bucal é o microcolpo-histeroscópio, que foi patenteado por Hamou22-24 em 1979 para 

exame do epitélio do colo uterino: com capacidade de aumentos de 60 e 150 vezes, o 

Hamou I (Figura 1); e de 80 vezes, o Hamou II, com 24 cm de comprimento, ambos 

com angulação de 30 graus25. O sistema é semelhante à endoscopia, que consiste na 

“exploração visual de uma cavidade através de endoscópio (tubo ótico, rígido ou 

leve, provido de sistema de iluminação)”26. L’Estrange descreve o endoscópio como 

um telescópio para uso médico, instrumento óptico contendo um sistema de lentes e 

outro de transmissão da luz, que permite a visibilização direta do interior da cavidade 

do corpo, antes inacessível27.    
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Figura 1 – Fotografia do microcolposcópio Hamou I  

Fonte: http://www.scienzaonline.com/medicina/isteroscopia.html.   

Hamou et al.28 publicaram vários estudos a respeito da microcolposcopia. 

Outros autores29-34, em estudos posteriores, comprovaram que o aparelho 

proporciona a mesma qualidade de observação (Figura 2) que o anatomopatológico, 

suficiente para obter-se boa correlação entre os diagnósticos feitos23,35-37. A 

correlação positiva averiguada foi de 88,5%, sem falso-negativos em uma série 

selecionada38; 84,4% de acurácia diagnóstica quanto à detecção de neoplasias intra-

epiteliais quando com exame Papanicolaou alterado39; sensibilidade de 94%; 

especificidade de 75%; valor preditivo positivo de 99%; e valor preditivo negativo de 

38% para a detecção de lesões intra-epiteliais (displasias) e também malignas em 

casos com citologia suspeita40.       

http://www.scienzaonline.com/medicina/isteroscopia.html


 
6

  

Figura 2 – Microcolposcopia da junção escamo-colunar, corada com lugol a 1% e 

azul de Waterman, sob aumento de 150 x: área com discariose, discromia e mais 

densidade nuclear (à direita e azulada) 

Fonte: Loyola, Valle, Lopes41.   

As indicações para a microcolposcopia foram estudadas e sugeridas para: 

   

Identificar lesões endocervicais e da junção escamo-celular (quando a 

colposcopia não as evidencia). 

   

Favorecer conização personalizada42, diminuindo-se a chance de ressecções 

incompletas e favorecendo melhor prognóstico43. 

   

Facilitar ou permitir o estudo do canal endocervical após a conização44-46, nos 

casos em que a colposcopia falhou em mostrar qualquer lesão37.            

Alguns autores afirmaram47 que a microcolposcopia é a evolução da citologia, 

mais sensível e com mais acurácia diagnóstica (considerando-se o canal 

endocervical)48, que não se opõe à citologia e à colposcopia e também contribui para 

a decisão terapêutica mais racional49. No Brasil, o médico Newton Vianna de 

Albuquerque, chefe do Serviço de Ginecologia do Instituto Fernandes Figueira da 

Fundação Oswaldo Cruz, foi um dos estimuladores dessa técnica41. 
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Com a possibilidade de avaliação celular in situ e imediata, e à disposição da 

comunidade médica, o método foi aplicado em outras topografias, tendo sido a 

mucosa da cavidade bucal uma delas, conforme publicado em 198927. O autor, 

doutor L’Estrange, da escola de Odontologia da Universidade de Queensland, 

Brisbane, Austrália, citou que esse método poderia ser a ponte entre a microscopia de 

superfície da mucosa e a histologia. Salientou, ainda, que outros estudos seriam 

necessários para estabelecer o grau de correlação existente entre a endoscopia de 

contato e a histologia. Somente a partir de 2004 outras pesquisas relacionadas à 

cavidade bucal foram apresentadas à comunidade médica50-54, voltadas para lesões 

benignas50,54 e/ou malignas51-53. 

Afora o útero, a laringe é a topografia mais estudada por meio desse método até 

o momento, inicial e principalmente pelo médico Mário Andréa, do Departamento de 

Otolaringologia da Faculdade de Medicina de Lisboa, Portugal55-59. Outros autores 

também reproduziram e aplicaram esse exame60-62. Eles demonstraram que é possível 

analisar o arranjo do epitélio escamoso como um todo, bem como as alterações 

celulares, afirmando que o normal corresponde a um arranjo homogêneo, com 

núcleos esferóides e isocrômicos e relação núcleo-citoplasma uniforme (Figuras 3,4).    
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Figura 3 - Laringe normal, corada com azul de metileno  

a 1% e sob aumento de 150 x 

Fonte: Andréa (1995)58.              

Figura 4 – Carcinoma de laringe, corada com azul de metileno  

a 1% e sob aumento de 150 x 

Fonte: Andréa (1995)58.  

Mário Andréa, em 1997, aplicou o método para avaliação da mucosa nasal e 

sugeriu alterações no aparelho, citando as doenças em que teria aplicabilidade63. 

Outros pesquisadores posteriormente usaram-no para a nasofaringe, interessando a 

mucosa normal64, o carcinoma65-67, as alterações vasculares68, o papiloma invertido e 

o pólipo nasal unilateral69. 
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Figura 5 – Rinofaringe normal, corada com azul de metileno  

a 1% e sob aumento de 60 x 

Fonte: Xiaoming et al. (2001)64.    

  

Figura 6 – Carcinoma da rinofaringe, corada com azul de metileno  

a 1% e sob aumento de 150 x. 

Fonte: Xiaoming et al. (2001)64.  

Em 1999, Richtsmeier70 e outros autores comprovaram a utilidade do método 

para diferenciar tecidos viscerais do pescoço e vislumbraram sua utilidade durante 

operações. Em nosso meio já foi utilizada para a identificação das paratireóides, por 

Dedivitis, em 2003,71 e Guimarães, em 200672.  

Todos os estudos baseiam-se nas alterações já conhecidas pela citopatologia, 

como: as nucleares e o conseqüente aumento da relação núcleo-citoplasmática; a 
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maior densidade celular por campo; mitoses atípicas ou normais na camada 

superficial; as mudanças do padrão de distribuição da camada superficial do epitélio; 

e a perda da maturação celular nessa camada, entre outras41,65,73-75. 

Independentemente do método diagnóstico utilizado, resultado positivo deve ser 

confirmado por biópsia para exame anatomopatológico.                       



                    

2 OBJETIVOS            
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2 OBJETIVOS  

 
Descrever as dificuldades da endoscopia de contato (microestomatoscopia) 

para exames de lesões da mucosa da boca e do lábio, inclusive do vermelhão.   

 

Aplicar os critérios já usados na endoscopia de contato de outras topografias 

no diagnóstico das lesões do lábio.  

 

Descrever parâmetro objetivo para facilitar a aplicação do critério 

Celularidade.  

 

Comparar os diagnósticos da microestomatoscopia das lesões do vermelhão 

do lábio inferior com os do anatomopatológico.                        



                                 

3 MÉTODOS           
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3 MÉTODOS  

3.1 DESENHO DO ESTUDO  

O estudo foi prospectivo, não randomizado, não controlado, de casos não 

consecutivos de lesões do lábio inferior e da cavidade bucal e foi dividido em duas 

partes: Estudo Inicial e Estudo Final. O Estudo Inicial foi desenvolvido no período 

compreendido entre dois de dezembro de 2004 e 28 de fevereiro de 2005, voltado 

para as endoscopias de contato (microestomatoscopias) de lesões in vivo, no 

ambulatório. O Estudo Final foi realizado no período entre dezembro de 2005 e julho 

de 2007, direcionado para as endoscopias de contato (microestomatoscopias) de 

lesões ex vivo, ou seja, das peças cirúrgicas produtos das ressecções de lesões 

malignas (carcinoma espinocelular) do lábio inferior, ainda não fixadas em formol, 

no centro cirúrgico. Os Quadros 1 e 2 resumem os Estudos Inicial e Final e os 

respectivos objetivos estabelecidos.          
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Quadro 1 - Desenho do Estudo Inicial            

Quadro 2 - Desenho do Estudo Final       

CASOS  IN VIVO

 
CURVA DE 

APRENDIZADO 
DA TÉCNICA 

BÁSICA 

 

OBJETIVOS  

 

Descrever as dificuldades da microestomatoscopia para 
exames de lesões da mucosa da boca e do lábio, inclusive o 
vermelhão. 

 

Aplicar os critérios já usados na endoscopia de contato de 
outras topografias no diagnóstico das lesões do lábio.  

,

 

MÚLTIPLAS  BIÓPSIAS 

CASOS EX VIVO 
(vermelhão do lábio inferior) 

OBJETIVOS  

  

Descrever parâmetro objetivo para facilitar a aplicação do critério 

celularidade.  

 

Comparar os diagnósticos da microestomatoscopia das lesões do 

vermelhão do lábio inferior, com os do anatomopatológico. 
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3.1.1 Comissão de ética   

O projeto foi aprovado pelas Comissões de Ética e Pesquisa do Hospital 

Erasto Gaertner sob a identificação pp 1149 (em cinco de abril de 2005, com 

validade retrospectiva) – (ANEXO A) e ratificado pela Comissão do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética – CAAE – 0845.0.015.015-07) em 14 de 

novembro de 2007.   

3.1.2 Critérios de inclusão e de exclusão  

3.1.2.1 Estudo Inicial  

Foram incluídos no Estudo Inicial:     

A) Primeiros 20 casos 

 

Do Ambulatório de Cirurgia de Cabeça e do Pescoço do Hospital Erasto 

Gaertner, em Curitiba, provenientes do atendimento habitual desse hospital, 

do Ambulatório de Cirurgia da Cabeça e do Pescoço do Departamento de 

Otorrinolaringologia da Universidade Federal do Paraná, do Centro de 

Diagnóstico do Sistema de Saúde Municipal (nível secundário) e da clínica 

privada do pesquisador. 

 

Com ou sem lesão das mucosas da boca ou do lábio inferior, inclusive do 

vermelhão. 
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Com ou sem biópsia. 

 
Sem exposição prévia regional à radioterapia. 

 
Sem tratamento cirúrgico sobre o sítio da lesão. 

 

Sem tratamento quimioterápico prévio. 

B) Após o 20º caso 

 

Do Ambulatório de Cirurgia de Cabeça e do Pescoço do Hospital Erasto 

Gaertner, em Curitiba, provenientes do atendimento ambulatorial habitual 

desse hospital e da clínica privada do pesquisador. 

 

Com lesão das mucosas da boca ou do lábio inferior, inclusive do vermelhão. 

 

Com ou sem biópsia, sendo que a suspeição clínica de malignidade foi 

comprovada por biópsia. 

 

Sem exposição prévia à radioterapia. 

 

Sem tratamento cirúrgico sobre o sítio da lesão. 

 

Sem tratamento quimioterápico prévio.  

Foram excluídos do Estudo Inicial: 

 

A qualquer momento, o paciente que houvesse retirado seu consentimento. 

 

A verificação de que as informações sobre os tratamentos prévios cirúrgicos, 

radio ou quimioterápicos eram equivocadas.   

3.1.2.2 Estudo Final  

Foram incluídos no Estudo Final os pacientes: 
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Do Ambulatório de Cirurgia de Cabeça e do Pescoço do Hospital Erasto 

Gaertner, em Curitiba, provenientes do atendimento habitual desse hospital. 

 
Com lesão do vermelhão do lábio inferior. 

 

Com diagnóstico de carcinoma espinocelular já definido e com cirurgia 

programada. 

 

Sem exposição prévia regional à radioterapia. 

 

Sem tratamento cirúrgico sobre o sítio da lesão. 

 

Sem tratamento quimioterápico prévio. 

Foram excluídos do Estudo Final: 

 

A qualquer momento, o paciente que houvesse retirado seu consentimento. 

 

A verificação de que as informações referentes aos tratamentos prévios 

cirúrgicos, radio ou quimioterápicos eram equivocadas. 

 

A impossibilidade de fazer-se a cirurgia. 

 

 Por dificuldades técnicas do processo do exame ou nas avaliações seguintes.      

3.2 CASUÍSTICA  

3.2.1 Estudo Inicial  

3.2.1.1 Primeiros 20 casos  

Dos primeiros 20 casos do Estudo Inicial, três foram provenientes da clínica 

privada, nove do ambulatório secundário do sistema de saúde da Prefeitura 



 
19

 
Municipal e oito do Serviço de Cirurgia da Cabeça e do Pescoço do Hospital Erasto 

Gaertner.  

Em relação à topografia da lesão examinada, cinco foram do lábio inferior e 15 

da cavidade bucal, todos in vivo e corados com azul de toluidina. O aspecto clínico 

macroscópico foi de candidíase em um caso, eritroplasia em três, leucoplasia em 10, 

ulceração maligna em quatro e vasos atípicos em um caso e normal em outro.   

3.2.1.2 Após o 20º vigésimo caso  

Foram incluídos 31 pacientes, 10 com lesão na boca e 21 no lábio. Das lesões 

da cavidade bucal, quatro foram na língua, três no assoalho, uma no palato duro, uma 

na área retromolar e uma na mucosa jugal.  

Destes 31, oito foram provenientes da clínica privada e 23 do próprio Serviço 

de Cirurgia da Cabeça e do Pescoço do Hospital Erasto Gaertner.  

Os aspectos clínicos das lesões do lábio e da boca estão descritos na Tabela 1. 

O resumo da casuística do Estudo Inicial após o 20º caso está no Quadro 3.              
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Tabela 1 - Aspecto clínico das lesões da boca e do lábio  

ASPECTO CLÍNICO

 
LÁBIO

 
BOCA

 
TOTAL

 
Leucoplasia 4 5 9 

Carcinoma 6 2 8 

Ceratose 6 0 6 

Normal ou hiperemia 3 3 6 

Vegetação e crostas 1 0 1 

Submucoso 1 0 1 

TOTAL 21 10 31 

  

Quadro 3 - Resumo da casuística do Estudo Inicial         

3.2.2 Estudo Final  

Nesta fase foram incluídos 17 pacientes com lesão no vermelhão do lábio 

inferior, todos ex vivo (peças produtos da ressecção cirúrgica radical do tumor 

primário), tendo-se excluído um caso por falta de identificação adequada das peças 

de biópsias nos frascos encaminhados ao Serviço de Patologia. Os demais 16 

pacientes totalizaram 74 exames de microestomatoscopia com os respectivos 

anatomopatológicos (Quadro 4). 

51  CASOS 
In Vivo 

20  PRIMEIROS  

5 LÁBIO 15 BOCA 31 INCLUÍDOS 
21 LÁBIO  10 BOCA 
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Destes 74 exames, 16 foram utilizados para a avaliação da celularidade da 

mucosa do lábio sem lesão e cinco não tiveram exames anatomopatológicos 

conclusivos e/ou não tiveram as imagens correspondentes (gravação) em condição de 

serem avaliadas e foram excluídos Assim, 53 exames foram incluídos na avaliação 

quanto à benignidade e à malignidade.  

Quadro 4 - Resumo da casuística no Estudo Final                     

3.3 MÉTODO  

3.3.1 Equipamento          

O aparelho utilizado para este estudo foi o laringoscópio de contato, modelo 

8715 A da Karl Storz, uma óptica com angulação zero grau, 23 cm de comprimento 

(total de 33 cm, desde a ocular), 4 mm de diâmetro, que proporciona aumentos da 

 

1 EXCLUÍDO = 74 EXAMES

 

58 EXAMES 

 5 EXCLUÍDOS  

ANATOMOPATOLÓGICO 
INCONCLUSIVO   

IMAGEM INADEQUADA   
TOTAL FINAL = 53 

17 PACIENTES 

16 EXAMES  

 MUCOSA SEM 
LESÃO 
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imagem de 60 e 150 vezes. Esse aparelho foi cedido por profissional médico, 

cirurgião da cabeça e do pescoço, na Fase I, e pela empresa Karl Storz, na Fase II. A 

microcâmera foi a Karl Storz 202321 – 20, a fonte de luz a Karl Storz Xenon 175, o 

videocassete Sony SLV 40 BR, a digitalização das imagens VHS foi feita pelo 

aparelho Sansung DVD Recorder DVDR 150, o monitor de TV foi Sony KV 1450 B 

e o computador utilizado foi o Toshiba A 55 Series (Figuras 7 e 8 e Quadro 5).      

Figura 7 - Laringoscópio de contato Storz 8715 A, conectado  

à fonte de luz e à microcâmera 

Fonte: Pesquisador.             

Figura 8 – Equipamento usado neste estudo para a captura de imagem 

Fonte: Pesquisador. 
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Figura 9 – Fotografia do material usado neste estudo para coloração 

e manuseio da peça e o suporte do endoscópio 

Fonte: Pesquisador.  

Quadro 5 - Equipamento utilizado para os estudos  

Equipamento Especificações 

Endoscópio de contato Karl Storz 8715a 

Microcâmera Karl Storz 202321 – 20 

Fonte de Luz Karl Storz Xenon  175 

Vídeo Sony SLV 40 BR 

Digitalização Sansung DVD Recorder DVDR 150 

TV Sony  KV 1450 B 

Computador Toshiba A 55 Series 

   

3.3.2 Técnica utilizada na microestomatoscopia de contato   

O exame de endoscopia de contato da boca e do lábio (microestomatoscopia 

de contato) consistiu no contato da lente do endoscópio com a mucosa, com o 
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vermelhão e/ou com a lesão. As imagens obtidas em ambos os estudos foram 

gravadas pelo sistema de vídeo VHS e convertidas para DVD (digitalizadas), 

instaladas no computador. Desses arquivos, foram gravadas fotos para documentação 

e análise posterior.      

Figura 10 – Fotografia mostrando a disposição da equipe, do paciente e do 

equipamento numa microestomatoscopia de contato in vivo 

Fonte: Pesquisador.  

A rotina da coloração dos locais a serem examinados, tanto dos casos in vivo 

quanto ex vivo, foi:  

 

Higiene local com soro fisiológico aplicado com gaze umedecida.  

 

Aplicação de solução aquosa de ácido acético a 1% por um minuto, para 

facilitar a remoção da saliva e o excesso de fibrina. 

 

Aplicação de solução aquosa de azul de toluidina a 1%, por um minuto. 

 

Retirada do excesso de corante com gaze embebida em soro fisiológico 

(Figuras 11 a 20).     
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Figura 11 - Material para coloração e manuseio da peça nas  

microestomatoscopias de contato ex vivo 

Fonte: Pesquisador.      

Figura 12 – Material para coloração e manuseio da peça nas  

microestomatoscopias de contato ex vivo e o endoscópio no suporte 

Fonte: Pesquisador.       
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Figura 13 – Seqüência de coloração nas microestomatoscopias de contato ex vivo  

1. Posicionamento inicial 

Fonte: Pesquisador.    

  

Figura 14 – Seqüência de coloração nas microestomatoscopias de contato ex vivo. 

2. Aplicação azul toluidina 

Fonte: Pesquisador.     



 
27

      

Figura 15 – Seqüência de coloração nas microestomatoscopias de contato ex vivo. 

3. Aspecto após um minuto 

Fonte: Pesquisador.      

  

Figura 16 – Seqüência de coloração nas microestomatoscopias de contato ex vivo 

4. Retirada do excesso com soro fisiológico 

Fonte: Pesquisador.     
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Figura 17 – Seqüência de coloração nas microestomatoscopias de contato ex vivo 

5. Retirada do excesso com soro fisiológico 

Fonte: Pesquisador.      

  

Figura 18 – Seqüência de coloração nas microestomatoscopias de contato in vivo 

1. Aspecto inicial após higiene local 

Fonte: Pesquisador      
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Figura 19 – Seqüência de coloração nas microestomatoscopias de contato in vivo.  

2. Final da aplicação do corante 

Fonte: Pesquisador.     

  

Figura 20 – Seqüência de coloração nas microestomatoscopias de contato in vivo.  

3. Retirada do excesso com soro fisiológico 

Fonte: Pesquisador     

A metodologia detalhada de cada parte do estudo está descrita a seguir.   
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3.3.3 Estudo Inicial    

As primeiras 20 microestomatoscopias de contato foram feitas com a finalidade 

de adquirir os conhecimentos práticos básicos necessários para a continuação do 

estudo e os seguintes foram utilizados para atingir os objetivos propostos.  

Todos os exames foram in vivo, isto é, realizados diretamente no indivíduo, 

ambulatorialmente. A posição dos pacientes, deitados ou sentados, foi escolhida de 

acordo com as necessidades de conforto deles e do posicionamento e apoio do 

aparelho. Não foi utilizado qualquer tipo de anestesia, a não ser quando feita a 

biópsia. Esta sempre foi realizada sob anestesia local com xylocaína a 2% sem 

vasoconstritor, utilizando-se agulha de insulina.  

O procedimento foi efetuado nas dependências do Hospital Erasto Gaertner 

(conforme a disponibilidade do aparelho, de material, de espaço físico e de pessoal) 

ou na clínica privada, nos primeiros 20 casos; e os demais apenas nas dependências 

do Hospital Erasto Gaertner.  

Todos foram submetidos a uma entrevista, com preenchimento dos dados 

rotineiros de anamnese do serviço, e receberam esclarecimentos quanto ao estudo e 

ao exame, que foi agendado após terem concordado por escrito (Apêndice A).  

Os exames de endoscopia de contato (microestomatoscopia de contato) e as 

análises das imagens foram feitos pelo mesmo profissional médico, especialista em 

Cirurgia de Cabeça e do Pescoço, com assessoria de patologistas.   
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3.3.3.1 Método específico para após o 20º caso  

3.3.3.1.1 Local da imagem e da biópsia    

O diagnóstico inicial das lesões foi clínico, observando-se os detalhes de toda 

ela. Da mesma forma, o exame de microestomatoscopia de contato foi de toda a 

lesão, não apenas de determinado local da mesma ou da sua periferia. As 

dificuldades e soluções encontradas foram anotadas para posterior análise, assim 

como as classificações de cada exame, conforme os critérios utilizados.  

Quando realizada, a biópsia foi feita com pinça “saca-bocados”, cujo local foi 

definido pelo aspecto macroscópico e, portanto, não foi direcionada pela endoscopia 

de contato (microestomatoscopia de contato) e seguiu o protocolo de atendimento do 

Ambulatório de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Erasto Gaertner. Não foi 

sempre feita pelo mesmo profissional   

3.3.3.1.2 Dificuldades técnicas   

Foram coletados dados referentes às dificuldades e limitações técnicas 

encontradas e relacionadas ao aparelho (laringoscópio de contato) e as referentes às 

características anatômicas da boca e do lábio. Cada situação encontrada foi 

enquadrada conforme a classificação a seguir: sem dificuldades, pouca dificuldade 

(permite o exame em mais de 90% dos casos) e muita dificuldade (permite o exame 
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em menos de 50% dos casos) ou então: não atrapalha o exame, atrapalha pouco (em 

menos de 50% dos casos) ou muito (em mais de 90% dos casos).   

3.3.3.1.3 Qualidade da imagem   

Foi classificada como suficiente ou insuficiente, considerando-se a 

capacidade da geração, da captura e da visualização de núcleos ou da superfície do 

vermelhão.   

3.3.3.1.4 Aspectos histológicos   

Interessaram: a celularidade, que é a quantidade de núcleos visibilizados; a 

arquitetura, que é a forma de distribuição das células; e a estratificação, que é a 

existência de células com maturação compatível com a camada superficial: 

Celularidade - classificada como normal ou aumentada, com base nos achados da 

microestomatoscopia de contato de áreas sem lesão da mucosa bucal e labial e da 

superfície do vermelhão dos mesmos pacientes, considerando: a) o número de 

núcleos encontrados por campo (que é a área de abrangência do foco do endoscópio 

de contato sob aumento de 150 vezes); b) se da mucosa ou do vermelhão, pois neste 

não é esperado encontrarem-se núcleos na superfície; c) a observação do 

examinador. 
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Arquitetura - distribuição celular, arranjo das células da camada superficial visível 

pela microestomatoscopia de contato, sob os aumentos de 60 e 150 vezes, 

classificada como normal ou alterada, sempre considerando o normal esperado para a 

área focalizada, conforme a avaliação do examinador (Figuras 21 e 22). 

Estratificação - classificada como normal quando encontradas células compatíveis 

com o esperado para a camada superficial do vermelhão (maduras, anucleadas e com 

citoplasma abundante) ou, então, o esperado para a camada superficial da mucosa da 

boca, onde, além das células maduras da camada superficial, podem-se verificar 

também células da camada intermediária; e anormal quando encontradas células da 

camada intermediária e/ou da camada basal da mucosa, no caso do vermelhão, e da 

camada basal no caso da mucosa. Classificação feita conforme a observação do 

examinador (Figuras 23 a 26).   

3.3.3.1.5 Aspectos citológicos ou morfometria   

Existindo células nucleadas identificadas ao exame do vermelhão ou da 

mucosa do lábio ou da cavidade bucal, consideraram-se morfometria alterada: 

mudanças identificadas na forma do núcleo; acentuada concentração do corante no 

mesmo; aumento da relação núcleo-citoplasma; presença de nucléolo hipercromático 

e de figuras mitóticas. Caso essas características não fossem encontradas, 

combinadas ou individualmente, a morfometria era tida como normal (Figuras 28 a 

30 e resumo do método no Quadro 6).  
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Figura 21 – Microestomatoscopia de contato ex vivo de mucosa normal do lábio sob 

aumento de 60 x, evidenciando celularidade normal, arquitetura normal, 

estratificação normal e morfometria normal 

Fonte: Pesquisador.     

 

Figura 22 – Microestomatoscopia de contato ex vivo de mucosa normal do lábio sob 

aumento de 150 x, evidenciando celularidade normal, arquitetura normal, 

estratificação normal e morfometria normal 

Fonte: Pesquisador. 
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Figura 23 – Microestomatoscopia ex vivo sob aumento de 150 x: mitoses, 

alterações nucleares, maior celularidade 

Os principais itens (exceto vasos) a serem analisados são evidenciados: 1 – célula em metáfase; 2 – 
células em citocinese; 3 – área tumoral, com provável queratina, difícil discernir citoplasma e/ou 
núcleo. Maior celularidade; 4 – núcleos com área menor, pode ser atipia; 5 – borramento 
provavelmente por estiramento do tecido na hora do contato com o aparelho.  

Fonte: Ramos et al. (2006)52.        

Figura 24 – Microestomatoscopia de contato in vivo de vermelhão normal do lábio 

inferior, sob aumento de 60x. Sem núcleo visível 

Fonte: Pesquisador. 
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Figura 25 – Carcinoma do lábio: microestomatoscopia de contato ex vivo sob 

aumento de 60 x, evidenciando celularidade aumentada, arquitetura alterada, 

estratificação alterada, morfometria alterada 

Fonte: Pesquisador.   

 

Figura 26 – Fotografia de lesão inicial 1 do lábio inferior 

Fonte: Pesquisador.    
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Figura 27 – Imagem de microestomatoscopia de contato in vivo, da lesão da 

Figura 26, sob aumento de 60 x. Nota-se celularidade aumentada e arquitetura, 

estratificação e morfometria alteradas 

Fonte: Pesquisador.   

 

Figura 28 – Lesão inicial 2 do lábio inferior 

Fonte: Pesquisador.      
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Figura 29 – Microestomatoscopia de contato in vivo sob aumento de 60 x da lesão da 

Figura 28. Todos os critérios estão alterados e nota-se área de ulceração e alteração 

vascular evidentes 

Fonte: Pesquisador.     

  

Figura 30 – Microestomatoscopia de contato in vivo sob aumento de 150 x da lesão 

da Figura 28. Todos os critérios estão alterados e notam-se área de ulceração e 

alteração vascular evidentes 

Fonte: Pesquisador.     
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Quadro 6 - Resumo do método aplicado no Estudo Inicial          

3.3.4 Estudo Final     

Todos os pacientes foram submetidos a uma entrevista, com preenchimento 

dos dados rotineiros de anamnese do Serviço de Cirurgia da Cabeça e do Pescoço do 

Hospital Erasto Gaertner e receberam esclarecimentos quanto ao estudo e ao exame, 

o qual foi agendado após consentimento por escrito (Apêndice A). 

Definiu-se que todos os exames seriam em ex vivos, isto é, nas peças 

resultantes da ressecção cirúrgica radical do tumor primário, opção escolhida por 

aumentar e facilitar a representatividade da amostra. As peças foram imediatamente 

encaminhadas para a microestomatoscopia de contato, sem a utilização de formol ou 

de qualquer outro fixador. Foram colocadas sobre uma compressa numa bandeja e 

submetidas ao procedimento, que foi realizado nas dependências do Hospital Erasto 

Gaertner, conforme a disponibilidade do aparelho, de material, de espaço físico no 

centro cirúrgico e de pessoal. 

CASOS IN VIVO  

1- EXAME DE ENDOSCOPIA DE CONTATO 
(ácido acético – azul toluidina – soro fisiológico) 

2- COM OU SEM BIÓPSIA 
3- IMAGENS DIGITALIZADAS 
4- RELAÇÃO DAS DIFICULDADES ENCONTRADAS 
5- APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS HISTOLÓGICOS E CITOLÓGICOS 
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Todo o processo, inclusive as biópsias e as análises, foi feito pelo mesmo 

profissional médico (desde o primeiro), especialista em Cirurgia de Cabeça e do 

Pescoço (exame e análise das imagens), com assessoria de patologistas.    

3.3.4.1 Método específico           

Os principais detalhes referentes a esta fase do Estudo Final estão ordenados a 

seguir.   

3.3.4.1.1 Local da imagem e da biópsia 

          

A fim de simular situações da prática clínica em que lesões precoces fossem o 

alvo do diagnóstico, procurou-se capturar imagens de locais situados ao menos a 4 

mm de distância do limite da lesão principal, localizadas às 12, três e nove horas, 

além de diretamente na lesão ou na transição desta com o vermelhão ou mucosa ou, 

ainda, em outros locais de interesse para o estudo, como crostas e alterações de cor. 

A imagem macroscópica capturada exatamente desses locais foram as consideradas 

para o diagnóstico ou suspeição clínicos, como se fossem a única queixa e/ou sinal 

apresentados pelo paciente.    
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3.3.4.1.2 Critérios para a análise das imagens  

A) Qualidade da imagem  

Foi classificada como suficiente ou insuficiente. Suficiente quando foi 

possível visibilizar ou no mínimo identificar a superfície característica do vermelhão, 

que normalmente não apresenta núcleos, e a partir daí as alterações identificáveis 

pelo método (Figuras 22, 23 e 24).   

B) Aspectos histológicos 

        Celularidade: na busca por parâmetros mais objetivos que o da simples 

observação das imagens pelo examinador, o critério Celularidade, já utilizado em 

outros estudos, foi dividido pelo pesquisador em quatro faixas ou categorias. Os 

pontos de corte utilizados como limites dessas categorias foram alcançados a partir 

da contagem manual dos núcleos de cada uma das imagens obtidas no Estudo Final, 

sob aumento de 150 vezes, de todos os exames incluídos e considerando-se o 

diagnóstico anatomopatológico das mesmas. Cada imagem foi dividida em 

quadrantes para facilitar as comparações futuras e foi definido que para essas 

comparações seria escolhido o quadrante com maior densidade celular encontrada 

(Figura 31).       
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Figura 31 - Exemplo da contagem de células de imagem de mucosa normal do lábio 

inferior, sob aumento de 150 x e separados por quadrantes. Os núcleos dos 

quadrantes da direita foram marcados para facilitar a contagem e a demonstração. 

Fonte: Pesquisador. 

             

 Assim, o número de células das lesões benignas, considerando-se a média 

mais o desvio-padrão, foi o ponto de corte para o limite inferior da categoria 

chamada de Pouco Risco para a malignidade (PR). O limite superior foi o número de 

células das lesões malignas, considerando-se a média menos o desvio-padrão. A 

partir desse limite, inicia-se a outra categoria chamada de Médio Risco (MR) para a 

malignidade e que tem como limite superior o valor da média de células das lesões 

malignas. Novamente a partir desse limite, inicia-se a categoria chamada de Alto 

Risco (AR) para a malignidade e que não tem número de células definido como 

limite superior. A categoria compreendida abaixo do limite inferior da faixa Pouco 

Risco (PR) foi chamada de Celularidade de Risco Mínimo (RM) - (Quadro 7).   
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Quadro 7 - Categorias do critério Celularidade e seus respectivos limites, conforme a 

média e o desvio-padrão do número de células de cada exame de lesões benignas e 

malignas, com base no anatomopatológico das mesmas 

CATEGORIA RM PR MR AR

 

Limites Média do número 

de células das 

lesões benignas + 

desvio-padrão 

Média do número 

de células das 

lesões malignas – 

desvio-padrão 

Média do 

número de 

células das 

lesões malignas  

Número de 

células por 

quadrante com 

maior densidade 

celular   

44   64   84  

RM= risco mínimo, PR = pouco risco, MR = médio risco, AR = alto risco   

A mucosa mais distante da lesão do lábio e macroscopicamente livre de 

qualquer lesão e cujo anatomopatológico revelou benignidade sem displasia foi a 

considerada controle e base para a contagem dos núcleos. A superfície normal do 

vermelhão não deve ter núcleos detectados.     

Arquitetura: como no Estudo Inicial, é a distribuição celular, o arranjo das 

células da camada superficial visível pela microestomatoscopia de contato, sob os 

aumentos de 60 e 150 vezes, classificada como normal ou alterada, sempre 
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considerando o normal esperado para a área focalizada, conforme a avaliação do 

examinador (Figuras 26 e 27). 

          

Estratificação: como no Estudo Inicial, foi classificada como normal quando 

encontradas células compatíveis com o esperado para a camada superficial do 

vermelhão (maduras e pouco a nenhum núcleo e citoplasma abundante); e anormal 

quando encontradas células da camada intermediária e/ou basal da mucosa. 

Classificação feita conforme a observação do examinador (Figura 29).   

C) Aspectos citológicos ou morfometria  

Semelhantemente ao Estudo Inicial, caso existissem células nucleadas 

identificadas ao exame do vermelhão, considerou-se morfometria alterada se 

identificadas mudanças na forma do núcleo, acentuada concentração do corante no 

mesmo, aumento da relação núcleo-citoplasma ou a presença de nucléolo 

hipercromático e de figuras mitóticas. Caso estas características não fossem 

encontradas, combinadas ou individualmente, a morfometria era tida como normal.       

3.3.5 Análise estatística   

As variáveis foram analisadas pelo estatístico Dinarte Orlandi (CONRE 

nº  7520-A), da Liga Paranaense de Combate ao Câncer, utilizando análise descritiva, 

análise de regressão e o teste de correlação de Kendall, pelo software estatístico 
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Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 12.0. O nível de significância 

considerado foi de 5%.   

3.3.6 Avaliação do desempenho da microestomatoscopia de contato   

Comparou-se o diagnóstico da endoscopia de contato (microestomatoscopia 

de contato) com o do anatomopatológico (padrão referência) e calcularam-se a 

sensibilidade, a especificidade, os valores preditivos negativo e positivo e a acurácia 

do emprego da microestomatoscopia de contato para o diagnóstico de malignidade 

(Quadro 8).  

Quadro 8 - Resumo do método usado no Estudo Final                       

CASOS EX VIVO  

1- EXAME ENDOSCOPIA DE CONTATO 
(ácido acético – azul toluidina – soro fisiológico) 

2- BIÓPSIA DIRECIONADA  
3- IMAGENS DIGITALIZADAS  
4- CONTAGEM MANUAL DOS NÚCLEOS POR QUADRANTE 
5- CÁLCULO DOS PONTOS DE CORTE DO CRITÉRIO CELULARIDADE  
4-CLASSIFICAÇÃO DAS IMAGENS CONFORME OS CRITÉRIOS 
5- COMPARAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS DA ENDOSCOPIA DE CONTATO 

COM OS DO ANATOMOPATOLÓGICO E CÁLCULO DA 
SENSIBILIDADE, DA ESPECIFICIDADE, VALORES PREDITIVOS 
POSITIVOS E NEGATIVOS E ACURÁCIA. 



                                   

4 RESULTADOS           
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4 RESULTADOS  

4.1 Estudo Inicial  

As dificuldades encontradas em relação ao aparelho e às estruturas anatômicas 

examinadas (lábio e cavidade bucal) foram referentes ao contato da superfície da 

lente, aos tremores finos e ao deslizamento do aparelho. Essas dificuldades variaram 

conforme a topografia, exposto no Quadro 9. A média de tempo para cada exame, 

sem a realização da biópsia, foi de 12 minutos.  

Quadro 9 – Estudo Inicial após o 20º caso: local examinado, dificuldades 

encontradas e sua influência na realização do exame 

Topografia 

(Número de casos) 

Contato *        

(Lente X Lesão) 

Tremores Finos** Deslizamento  do 

Aparelho*** 

Lábio      (21) Sem Muito Pouco 

Soalho bucal  (3) Pouca Pouco Pouco 

Língua       (4) Pouca Pouco Pouco 

Palato duro  (1) Muita Muito Pouco 

Jugal            (1) Sem Pouco Muito 

Retromolar   (1) Pouca Pouco Pouco 

* Sem dificuldades, pouca (permite exame em mais de 90% dos casos) e muita (permite exame em 
menos de 50% dos casos) 
***, ** pouco (atrapalha em menos de 50% dos casos) e muito (atrapalha a coleta de imagens em 
mais de 90% dos casos).    

Em todos os casos a nitidez da imagem obtida não foi perfeita e foi possível a 

identificação das estruturas e sua avaliação. Tiveram menos ou mais nitidez e 

qualidade conforme o sítio da lesão, a quantidade de ulceração, o volume de crostas, 
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a eficiência da limpeza prévia do local, a colaboração do paciente, a presença de 

saliva, a mobilidade da estrutura e o apoio para o aparelho (Quadro 10).  

Quadro 10 - Fatores que influenciaram a qualidade da imagem                 

Os critérios aplicados às 21 microestomatoscopias de contato das lesões do 

lábio incluídos após o 20º caso (Celularidade, Arquitetura, Estratificação e 

Morfometria), seus resultados e suas combinações correlacionadas ao diagnóstico da 

microestomatoscopia de contato e com o do anatomopatológico estão no Quadro 11.  

Quadro 11 – Estudo Inicial: descrição do número de casos, resultado dos critérios 

usados à microestomatoscopia de contato e as combinações encontradas, conforme o 

diagnóstico do próprio exame, nas lesões do lábio inferior  

No Celularidade Estratificação

 

Arquitetura Morfometria

 

Diagn   EC

 

13 AUMENTADA ALTERADA ALTERADA

 

ALTERADA MALIGNO

 

1 AUMENTADA ALTERADA ALTERADA

 

NORMAL BENIGNO 

1 AUMENTADA NORMAL ALTERADA

 

ALTERADA BENIGNO 

1 AUMENTADA NORMAL ALTERADA

 

ALTERADA SUSPEITO 

2 AUMENTADA NORMAL NORMAL NORMAL BENIGNO 

3 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL BENIGNO 

Diagn Ec = Diagnóstico da endoscopia de contato.                     Fonte: Pesquisador. 

SÍTIO DA LESÃO 

ULCERAÇÃO 

VOLUME DE CROSTAS 

LIMPEZA 

QUANTIDADE DE SALIVA 

MOBILIDADE DA ESTRUTURA 

APOIO PARA O APARELHO 

COLABORAÇÃO DO PACIENTE 
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4.2 Estudo Final  

Dos 69 exames realizados, 53 foram direcionados para locais com alguma lesão 

visível ou local próximo dela e 16 para a mucosa labial sem lesão. Dos com lesão, 39 

(73,5 %) tiveram diagnóstico anatomopatológico de benignidade e 14 (26,5 %) de 

carcinoma espinocelular.  

O teste de normalidade dos dados coletados sob a microestomatoscopia de 

contato e referentes à contagem de células da mucosa labial sem lesão e das lesões 

com diagnóstico anatomopatológico de benignidade ou de malignidade resultou 

normal. O mesmo teste, referente apenas às lesões com diagnóstico 

anatomopatológico de benignidade ou de malignidade, também resultou normal e 

está demonstrado na Tabela 2.  

Os resultados da análise descritiva da contagem de células coradas, à 

microestomatoscopia de contato, da mucosa labial sem lesão e das lesões com 

diagnóstico anatomopatológico de benignidade e de malignidade estão contidos na 

Tabela 3.  

A comparação das médias de celularidade da mucosa labial sem lesão e das 

lesões do vermelhão do lábio inferior com diagnóstico anatomopatológico de 

benignidade e de malignidade, obtidas à microestomatoscopia de contato e conforme 

o diagnóstico do estudo anatomopatológico, está exposta no Gráfico 1. As faixas do 

critério Celularidade e seus limites e o número de casos encontrados em cada uma 

estão nas Tabelas 4 e 5, respectivamente. Os resultados dos critérios Estratificação, 

Arquitetura, Morfometria (alterados ou normais) e Celularidade (faixas) e as 

combinações decorrentes encontradas, conforme o anatomopatológico, estão nos 
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Quadros 12, 13 e 14. O resultado da aplicação do teste de correlação de Kendall para 

os quatro critérios está na Tabela 6 e a análise de regressão dos quatro critérios e 

respectivas significâncias, conforme o anatomopatológico, está na Tabela 7.   

A análise de regressão feita para avaliar a significância das faixas agrupadas 

RM e PR está na Tabela 8.   

Tabela 2 - Teste de normalidade dos dados coletados sob a microestomatoscopia de 

contato e referentes à contagem de células das lesões com diagnóstico 

anatomopatológico de benignidade e de malignidade (53 casos) 

Shapiro-Wilk 

  

Classificação Estatística Casos Significância 

Celularidade Benigno e Maligno 0,871

 

53

 

0,000

     

Tabela 3 - Análise descritiva da contagem de células coradas da mucosa sem lesão, 

das lesões com diagnóstico anatomopatológico de benignidade e de malignidade, por 

quadrante com maior densidade de cada imagem, sob aumento de 150 x  

 

SEM LESÃO BENIGNO MALIGNO 

MÉDIA

 

25,35 27,31 84,86 

DESVIO-PADRÃO

 

5,68 17,10 20,84 

MÍNIMO

 

19 6 50 

MÁXIMO

 

40 68 117 

NÚMERO DE CASOS E %

 

16 (23) 39 (56,5) 14 (20,5) 
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Gráfico 1 - Comparação das médias de celularidade da mucosa labial sem lesão e das 

lesões do vermelhão do lábio inferior com diagnóstico anatomopatológico de 

benignidade e de malignidade, obtidas à microestomatoscopia de contato e conforme 

o diagnóstico do estudo anatomopatológico  

Cl Células = contagem das células, confiabilidade de 95%; * = Teste-t para comparação entre as 
médias dos grupos benigno e maligno, valor-p=0,0000; ** = Teste-t para comparação entre os grupos 
benigno e sem lesão, valor-p=0,5930.        

*

 

*

 

*
*

 

*
*
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Tabela 4 – Faixas do critério Celularidade, baseadas nas médias e desvios-padrão da 

contagem manual das células e núcleos nos exames de microestomatoscopia de 

contato do Estudo Final, cujos diagnósticos anatomopatológicos foram de 

benignidade ou malignidade 

Faixa    Risco 

Mínimo 

Pouco 

Risco 

Médio 

 Risco 

Alto 

 Risco 

Limites 

(contagem de 

células)  

1 a 43  44 a 63  64 a 83  84 ou mais 

   

Tabela 5 – Estudo Final: número de casos das faixas do critério Celularidade, após a 

análise do examinador. Foram contabilizados os resultados de todos os casos 

examinados (69), a dizer, os sem lesão, os benignos e os malignos, conforme o 

diagnóstico anatomopatológico  

Classificação Freqüência 

RM 9 

PR 47 

MR 7 

AR 6 

Total 69 
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Quadro 12 – Estudo Final: descrição dos resultados obtidos à microestomatoscopia 

de contato das mucosas sem lesão do lábio inferior, conforme o anatomopatológico, 

após análise dos critérios Arquitetura, Estratificação e Morfometria e as combinações 

encontradas 

Quantidade

 

Celularidade

 

Arquitetura

 

Estratificação

 

Morfometria

 

12 RM NORMAL NORMAL NORMAL 

2 RM NORMAL NORMAL ALTER 

2 RM ALTER ALTER  ALTER 

              RM = Risco Mínimo;  ALTER = Alterada.    

Quadro 13 – Estudo Final: descrição dos resultados obtidos à microestomatoscopia 

de contato das lesões benignas do lábio inferior, conforme o anatomopatológico, 

após análise dos critérios Celularidade, Arquitetura, Estratificação e Morfometria e 

as combinações encontradas 

CASOS BENIGNOS CRITÉRIOS 

Quantidade

 

Celularidade

 

Arquitetura

 

Estratificação

 

Morfometria

 

9 RM NORMAL NORMAL NORMAL 

8 RM NORMAL ALTER NORMAL 

6 RM ALTER ALTER ALTER 

4 PR ALTER ALTER  ALTER 

4 RM ALTER ALTER NORMAL 

1 RM NORMAL NORMAL ALTER 
1 RM ALTER NORMAL NORMAL 

1 RM ALTER ALTER ALTER 

1 RM ALTER ALTER  ALTER 

1 PR NORMAL NORMAL NORMAL 

1 PR ALTER ALTER ALTER 

1 MR NORMAL NORMAL NORMAL 

1 MR ALTER ALTER ALTER 
RM = Risco Mínimo; PR = Pouco risco; MR = Médio Risco; ALTER = Alterada.  
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Quadro 14 – Estudo Final: descrição dos resultados obtidos à microestomatoscopia 

de contato das lesões malignas do lábio inferior, conforme o anatomopatológico, 

após análise dos critérios Celularidade, Arquitetura, Estratificação e Morfometria e 

as combinações encontradas 

Quantidade

 

Celularidade

 

Arquitetura

 

Estratificação

 

Morfometria

 

5 MR ALTER ALTER  ALTER 

5 AR ALTER ALTER  ALTER 

3 PR ALTER ALTER  ALTER 

1 AR ALTER ALTER  ALTER 

                   PR = Pouco risco; MR = Médio Risco; AR = Alto Risco; ALTER = Alterada.       

Tabela 6 – Estudo Final: correlação dos critérios utilizados à microestomatoscopia de 

contato das lesões do lábio inferior e o diagnóstico anatomopatológico, pelo teste de 

correlação de Kendall 

Critério Coef. Cor. Valor P 
Celularidade 0,298 0,0068 

Arquitetura 0,545 0,0000 

Estratificação 0,569 0,0000 

Morfometria 0,457 0,0001 

  

Coef. Cor. = Coeficiente de correlação           
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Tabela 7 - Estudo Final: critérios em conjunto e a análise de regressão para avaliar a 

significância de cada um, considerando o diagnóstico anatomopatológico 

Coeficiente não-

 
padronizado 

Coeficiente 
padronizado

 

Modelo

   

B 

Erro- 

Padrão

 

Beta t Sig. 
(Constante) -0,915

 

0,253

   

-3,619

 

0,001

 

CELULARIDADE  0,278

 

0,081

 

0,316

 

3,454

 

0,001

 

ARQUITETURA 0,255

 

0,227

 

0,193

 

1,122

 

0,266

 

ESTRATIFICAÇÃO

 

0,500

 

0,184

 

0,371

 

2,724

 

0,008

 

1 

MORFOMETRIA 0,068

 

0,185

 

0,051

 

0,366

 

0,715

 

a. Variável dependente: DIAG_ANAT_PAT 

t = resultado do Teste Qui-Quadrado ; Sig. = Grau de significância     

Tabela 8 – Estudo Final: significância das faixas agrupadas RM (Risco Mínimo) e 

PR (Pouco Risco) do critério Celularidade, que significa um número de células 

menor que 64, conforme o diagnóstico anatomopatológico 

Coeficiente não-
padronizado 

Coeficiente 
padronizado

 

Modelo

   

B 

Erro- 

Padrão

 

Beta t Sig. 

Constante 1,189

 

0,478

   

2,487

 

0,016

 

ESTRATIFICAÇÃO

 

0,483

 

0,163

 

0,451

 

2,956

 

0,005

 

CELULARIDADE 
-0,547

 

0,180

 

-0,376

 

-

3,034

 

0,004

 

ARQUITETURA 0,099

 

0,203

 

0,091

 

0,485

 

0,629

 

1 

MORFOMETRIA 
-0,217

 

0,174

 

-0,196

 

-

1,245

 

0,219

 

a. Variável dependente: DIAG_ANAT_PAT 

t = resultado do teste estatístico intrínseco; Sig. = Grau de significância.   
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Comparando o resultado do diagnóstico para malignidade das lesões do lábio 

inferior (não incluídos os 16 casos da mucosa sem lesão), à microestomatoscopia de 

contato, com o resultado do anatomopatológico (Tabela 9), obtiveram-se 12 

verdadeiro-positivos, cinco falso-positivos, nenhum falso-negativo e 36 verdadeiro-

negativos.  

Tabela 9 – Estudo Final: distribuição dois a dois, do diagnóstico da 

microestomatoscopia de contato e do diagnóstico anatomopatológico das lesões do 

lábio inferior, não incluídos os 16 casos da mucosa sem lesão  

AP + AP - TOTAL 

EXAME + 12 (22,6 %) 5 (9,4 %) 17 (32 %) 

EXAME  - 0 36 (67,9 %) 36 (68 %) 

TOTAL 12 (22,6 %) 41 (77,4 %) 53 (100 %) 

 

   AP = Anatomopatológico; + = positivo; - = negativo         Fonte: Pesquisador.  

A sensibilidade do método (100%), a especificidade (88%), o valor preditivo 

positivo (70,5%) e o valor preditivo negativo (100%) e também a acurácia (90,3%) 

obtidos estão contidos na Tabela 10.  

Tabela 10 - Resultados dos cálculos da avaliação da microestomatoscopia de contato 

das lesões do vermelhão do lábio inferior 

AVALIAÇÃO VALOR % 

SENSIBILIDADE 100 

ESPECIFICIDADE 88 

VALOR PREDITIVO POSITIVO 70,5 

VALOR PREDITIVO NEGATIVO 100 

ACURÁCIA 90,3 



                              

5 DISCUSSÃO          
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5 DISCUSSÃO  

Apesar de serem conhecidos os fatores causais, em destaque o tabagismo - pela 

maior facilidade da disseminação da informação e das atitudes adotadas pelos 

responsáveis pela administração da saúde de cada país -, a incidência do câncer bucal 

ainda é significativa3 e os índices de sobrevida há cinco anos não melhoram.  

Mesmo sendo fácil o acesso ao exame da cavidade bucal10, cerca de 50% desses 

tumores são diagnosticados tardiamente (estádio III ou IV)11. O Registro Hospitalar 

de Câncer 2000-2004 do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, mostra a ocorrência 

de 0,5% de casos de câncer bucal diagnosticados na fase de carcinoma in situ, 24,4% 

no estádio I, 21,5% no estádio II, 14% no estádio III e 31,4% no estádio IV6. Houve 

melhora, se comparado com o mesmo registro do período de 1990 a 1999, em que 

apenas um caso de carcinoma in situ foi notificado76.  

O diagnóstico precoce dessas lesões é o melhor meio para maior sobrevida e 

melhor qualidade de vida. A criação de programas educacionais e de medidas de 

saúde pública direcionados à prevenção primária e ao diagnóstico é o melhor 

caminho para obterem-se esses resultados, particularmente nos países em 

desenvolvimento13. Salienta-se que a história natural da carcinogênese, na topografia 

da cabeça e do pescoço, propicia várias oportunidades para que medidas preventivas 

sejam aplicadas9.  

Essa detecção ao exame clínico de lesões em estádio mais precoce é 

conseqüência de uma série de fatores associados; e um dos principais, se não o mais 

importante, é a suspeição de que determinada lesão possa ser maligna ou estar em 

processo de malignização. Tanto os profissionais da saúde77 quanto os leigos devem 
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estar informados sobre o assunto78-81, pois a má-interpretação dos sinais e sintomas e 

o conseqüente atraso do diagnóstico são freqüentes82. E é mais importante ainda que 

a educação básica e ampla da população aconteça e que o sistema de saúde da região 

esteja ativo e seja efetivo83.  

O sistema de saúde adequado, a educação profissional84,85 e principalmente a 

educação da população interagem e somam-se, produzindo resultados de curto, 

médio e longo prazos em todos os sentidos.  

Uma avaliação precisa e segura quanto ao comportamento e evolução de uma 

lesão pré-cancerosa ou mesmo da lesão já maligna ainda não está descrita e/ou 

aplicada na prática clínica7. A busca por um método diagnóstico que permita a 

detecção o mais precoce possível de uma lesão maligna da mucosa bucal tanto por 

dentistas quanto por médicos86 motiva estudos a respeito em vários países ao longo 

do tempo e o diagnóstico anatomopatológico de uma peça de biópsia é o método de 

escolha87. Por ser um procedimento agressivo, a biópsia não é facilmente aceita pelas 

pessoas, principalmente quando a lesão é assintomática e, mais ainda, se é feita em 

campanhas de saúde bucal88,89. Portanto, existe a necessidade de encontrar-se um 

método não invasivo para o diagnóstico precoce das lesões malignas, in vivo14, que, 

entre outras vantagens, sobreponha-se à relutância das pessoas em submeterem-se ao 

exame. 

O diagnóstico clínico, que pelos dentistas pode ter sensibilidade de 74% quanto 

à identificação de leucoplasias, eritroplasias e lesões ulceradas suspeitas1,90, pode ser 

auxiliado por métodos não invasivos como a citologia16,19,84,91, o teste do azul de 

toluidina84,4, a estomatoscopia20,21,92 e outras18 novas tecnologias. 
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A observação clínica a olho nu é baseada na impressão diagnóstica 

imediatamente formulada pelo examinador, pela semelhança dos epitélios de 

revestimento. Na busca por métodos diagnósticos mais precisos que esse e menos 

invasivos, a estomatoscopia também foi aplicada para o auxílio diagnóstico de lesões 

da cavidade bucal20,21, com resultados satisfatórios, além da citologia exfoliativa e do 

teste do azul de toluidina (exames originalmente idealizados para avaliações da 

cérvix uterina). É um exame feito com o colposcópio, aproveitando o aumento óptico 

de até 40 vezes que ele proporciona.   

5.1 Estudo Inicial   

O estudo prospectivo iniciado em dezembro de 2004 foi estimulado pela 

potencialidade do exame de endoscopia de contato, até então mais conhecido pela 

sua aplicação para a laringe, que pode aumentar a capacidade de discernimento das 

diferenças entre as lesões da mucosa bucal. As experiências em campanhas de 

prevenção do câncer, em particular da boca, bem como a prática clínica diária, 

evidenciaram a dificuldade das pessoas em se submeterem à biópsia, um exame 

invasivo com real desconforto psicológico e físico. Também muito importante é 

obter diagnóstico imediato diante de uma lesão mínima (ulcerada, não-ulcerada, 

vascularizada, avermelhada ou esbranquiçada), particularmente em pacientes de risco 

ou que já foram submetidos a tratamento curativo, tanto radioterápico como 

cirúrgico. A possibilidade de existir um exame de imagem que pudesse demonstrar o 

melhor possível a atividade intrínseca de uma lesão e, quem sabe, com acurácia 
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semelhante à do diagnóstico padrão, que é o anatomopatológico, levou ao início do 

planejamento e das ações deste estudo quase ao mesmo tempo. 

Ao tecer comentários acerca do ¨Atlas de endoscopia rígida e de contato na 

microcirurgia do laringe¨ (Atlas of Rigid and Contact Endoscopy in Microlaryngeal 

Surgery), de Mário Andréa e Oscar Dias58, Michael E. Johns salientou que havia 

vasto potencial para a aplicação da endoscopia de contato em todas as áreas da 

Medicina e que sua disseminação era questão de tempo. Da mesma forma que o 

método então utilizado para o colo uterino22 foi adaptado para o uso na laringe, 

progressivamente outras topografias foram incluídas, como a nasofaringe64-69, a fossa 

nasal63, a própria mucosa bucal e estruturas viscerais do pescoço70-72. Esses autores 

procuraram detalhar as nuanças da técnica para cada topografia, as dificuldades e 

soluções, mas basicamente demonstraram que o exame de endoscopia de contato era 

factível e útil e que a confiabilidade e a acurácia deveriam ser fruto de investigações 

futuras.    

5.1.1 Corante, equipamento e dificuldades  

Um endoscópio de contato foi colocado à disposição no período de dezembro 

de 2004 a fevereiro de 2005, com a adequada orientação quanto ao seu manuseio 

feita presencial e diretamente por profissional médico habilitado para tal. Com isto, 

os 20 casos iniciais do Estudo Inicial foram previamente selecionados e convocados 

e constituíram a base do aprendizado da técnica deste exame. 
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Esta seleção foi um adiantamento de três semanas das consultas agendadas nos 

ambulatórios do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Erasto 

Gaertner e do Departamento de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal do Paraná. Também foi resultado do encaminhamento de 

pacientes pelo Centro de Diagnóstico Bucal da Secretaria Municipal de Curitiba.  

O corante utilizado neste estudo foi o azul de toluidina, devido à experiência 

obtida por outros estudos no Serviço, para outras finalidades4, além de ser bem aceito 

na comunidade científica quanto às suas propriedades93,94. Destaca-se, ainda, que 

promove melhor visualização do número de núcleos e de mitoses que o corante azul 

de metileno95. É um corante metacromático do grupo das tiazinas, solúvel em água e 

em álcool96, tem afinidade e provoca coloração evidente tanto no meio intranuclear 

quanto citoplasmático (no caso, devido ao ácido ribonucléico).   

A aplicação do corante foi de acordo com o preconizado pelo Instituto Nacional 

do Câncer84,97 e por outros autores98, com adaptações para este estudo. A finalidade 

foi corar o núcleo das células e assim mantê-lo pelo máximo de tempo possível para 

proporcionar boa visibilização das características a serem analisadas.    

O aparelho utilizado para este estudo foi o mesmo da endoscopia de contato 

da laringe, uma óptica com angulação zero grau, 23 cm de comprimento e 4 mm de 

diâmetro. Esse comprimento ocasiona a acentuação dos finos tremores das mãos, já 

citado por outros autores27,52, provocando a piora do foco da imagem e menos 

precisão na sua aplicação na lesões, principalmente sob o aumento de 150 vezes. Os 

tremores estão presentes em mais de 90% dos exames do lábio e do palato duro. Esta 

dificuldade não impossibilita o exame, pois produz imagem passível de ser avaliada, 

exigindo mais paciência, e é minimizada pela prática acumulada. 
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Como não foi utilizado qualquer suporte específico para o aparelho, um dos 

aprendizados com os 20 primeiros foi a necessidade de ter um apoio para o mesmo, e 

a solução encontrada foi a adaptação de um suporte para braço usado para a coleta de 

sangue nos laboratórios. Com uma faixa crepe ao redor do apoio, o aparelho ficou 

mais firme, diminuindo a extensão dos tremores, e também liberou uma das mãos 

para o manuseio da óptica e/ou de instrumentos como as pinças de biópsia, as gazes e 

outros. Esta foi a técnica usada para os demais exames do estudo. Uma das possíveis 

soluções para os tremores finos das mãos é o uso do rinoscópio de contato, com 16 

cm de comprimento e 4 mm de diâmetro69. 

A angulação de zero grau implicou dificuldades de contato conforme o local 

examinado, uma vez que isso pode até inviabilizar o exame, pois pode gerar imagem 

não passível de avaliação. O palato duro e a área retromolar foram os locais em que 

mais freqüentemente isto ocorreu, sendo que a utilização de óptica com angulação de 

30 graus pode ser a solução, como já observado em 200754.  

As particularidades do exame in vivo foram:  

 

O deslizamento do aparelho em decorrência da saliva, que ocorreu em todas 

as localizações, mas foi mais freqüente na região jugal, seguido do ventre 

lingual. Entretanto, durante o exame a respiração bucal provocou o 

ressecamento do local e facilitou o procedimento. Uma secagem prévia com 

gaze sem provocar trauma e sangramento no local foi rotina.  

 

O acúmulo de saliva sobre a lesão a ser examinada também trouxe prejuízo 

ao exame e foi necessária a absorção da mesma por gaze ou a aspiração 

regular, quando disponível. 
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Os movimentos involuntários, como durante os exames da língua, que, 

somados ao deslizamento e aos tremores finos, pioraram as condições do 

exame.   

        Apesar dessas particularidades, foi possível a captura de imagens consideradas 

suficientes. Nos exames em ex vivos, esses fatores não ocorreram.   

5.1.2 Imagem e critérios  

A imagem foi um critério considerado neste estudo, pois resume todo o 

processo de captura com a tecnologia disponível na instituição para este exame e 

para esta pesquisa, o que reflete na qualidade final das imagens e no diagnóstico. Em 

todos os exames, a imagem resultante não teve a nitidez ideal ou desejada, 

principalmente quando o aumento foi de 150 vezes. Inerente ao conjunto do processo 

utilizado, esta “falta de nitidez” ou de “foco” implicou a necessidade de adaptação e 

de aprendizado.  

Mesmo assim, os casos tiveram imagens suficientes, que permitiram a 

identificação das estruturas e sua avaliação, com menos ou mais nitidez e qualidade, 

dependendo: do sítio da lesão; se in vivo ou ex vivo; da quantidade de ulceração; do 

volume de crostas; da limpeza prévia do local; da colaboração do paciente; da 

presença de maior ou menor quantidade de saliva; da mobilidade da estrutura; e do 

apoio para o aparelho. Muitos desses fatores foram citados pelos autores dos estudos 
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referentes a outras topografias e à cavidade bucal27 e aqui foram confirmados e 

acrescidos, salientando-se o fator se in vivo ou ex vivo. 

Considerou-se imagem suficiente nessas investigações aquela que permitisse a 

visualização de núcleos e, no caso do vermelhão, a superfície do tecido normal, uma 

vez que, diante de qualquer núcleo ou célula alterado e suspeito de malignidade, a 

exemplo da citopatologia, a imagem assume grau máximo de importância.  

Os critérios aplicados foram escolhidos por serem já consagrados pela 

citopatologia99 e pela histopatologia75, além do fato de terem sido usados e citados 

por estudos anteriores de endoscopia de contato41,49,58,64,66: a celularidade, que é a 

quantidade de células por quadrante do campo da mucosa ou do vermelhão; a 

arquitetura ou padrão de distribuição das células superficiais do epitélio, que, se 

alterada, é indicativa de anormalidade64,73; e a estratificação13,100,101, que é a 

presença ou ausência de células imaturas ou intermediárias e de mitoses nas camadas 

superficiais102. A morfometria, conforme o padronizado pela Organização Mundial 

da Saúde em 197874 e pelo Sistema Bethesda para citopatologia cervicovaginal103, é a 

identificação de alterações do volume e da forma dos núcleos e da maior intensidade 

de coloração dos mesmos25, das características da relação núcleo-citoplasmática, da 

presença de células maiores, com forma variada e com vacuolização 

citoplasmática64,73.  

Uma das dúvidas que surgiram no início da pesquisa foi se os critérios 

poderiam ser identificados a partir da imagem gerada e se poderiam ser utilizados 

para o exame da cavidade bucal, apesar da falta de nitidez constante. No Estudo 

Inicial, após a aplicação dos critérios em todas as imagens das lesões, com base nos 

diagnósticos da endoscopia de contato de cada uma, a combinação mais comum 
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quando do diagnóstico de malignidade foi: Celularidade aumentada, Estratificação 

alterada, Arquitetura alterada e Morfometria alterada (Quadros 9 e 11). Como essa 

combinação foi considerada lógica e até esperada, confiou-se na utilidade e na 

reprodutibilidade dos critérios da endoscopia de contato nas lesões da cavidade bucal 

(microestomatoscopia de contato), nas condições deste estudo.   

5.2 Estudo Final  

5.2.1 Critérios  

A subjetividade é um fator constante nos diagnósticos anatomopatológicos e 

citopatológicos e na microestomatoscopia de contato também. A experiência obtida 

no Estudo Inicial e no Estudo Final mostrou que o método produz imagens 

semelhantes nos casos in vivo e ex vivo, permitindo a troca de conclusões de um para 

outro, e também que nada mudou em termos da subjetividade.  

Para aumentar a objetividade, deve-se padronizar o máximo possível as 

observações de cada critério e, acreditando-se que o critério Celularidade, na prática, 

era o que inicialmente poderia ser mais facilmente quantificado, ele foi escolhido 

para ser estudado mais detalhadamente. Essa opção foi adequada, pois a análise da 

significância dos quatro critérios quando em conjunto ressaltou Celularidade e 

Estratificação como significativos (Tabela 8). A contagem das células pode ser feita 

manual ou visualmente pelo examinador ou então com o auxílio de programas de 
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informática desenvolvidos para este fim. Devido às dificuldades geradas pela falta de 

nitidez, não foi possível a aplicação desses programas e a contagem foi manual. 

Para facilitar a contagem e a futura aplicação clínica dos resultados, todos os 

exames tiveram suas respectivas imagens divididas por quadrantes e ela foi 

direcionada para o quadrante com densidade celular mais intensa (Figura 31).   

Conforme o diagnóstico anatomopatológico, os exames de endoscopia de 

contato (microestomatoscopia de contato) foram divididos em três classes: sem lesão 

(da mucosa do lábio longe da lesão principal); com lesão benigna; e com lesão 

maligna. A média da contagem de células e núcleos para cada classe foi a base para a 

divisão do critério Celularidade, considerando-se os limites dos respectivos desvios-

padrão, chegando a ocorrer um entrecruzamento dos mesmos quando das categorias 

de lesões malignas e benignas. Como resultante, as faixas foram definidas e 

nominadas como Risco Mínimo, Pouco Risco, Médio Risco e Alto Risco. Devido ao 

fato desta classificação ser o resultado direto da correlação do número de células com 

o resultado anatomopatológico, a sua aplicação nessa mesma amostra fica 

prejudicada, mas, apesar disto, existe a tendência a ser validada nos próximos 

levantamentos.   

Da mesma forma, a escolha prévia dos quatro critérios, Celularidade, 

Arquitetura, Estratificação e Morfometria, para este trabalho foi coerente, pois foram 

utilizados para os exames de cito-histopatologia e citados nas pesquisas de 

endoscopia de contato para outras topografias. A correlação entre eles, quando 

usados para a microestomatoscopia de contato das lesões do vermelhão do lábio, foi 

comprovada neste estudo pelo teste de correlação entre variáveis de Kendall. Ficou 
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evidente que todos os critérios têm correlação entre si, considerando-se o diagnóstico 

anatomopatológico (Tabela 7).  

Analisando-se a significância dos critérios em conjunto por meio da análise de 

regressão, considerando o diagnóstico anatomopatológico, o critério Celularidade foi 

o que teve maior significância, seguido do critério Estratificação. Arquitetura e 

Morfometria não foram aqui significativas. Ressalta-se que o maior número de 

células está diretamente ligado à possibilidade de existir malignidade, sendo a 

presença de alterações nucleares necessária para caracterizá-la. Como o vermelhão 

do lábio não tem normalmente núcleos na sua camada superficial, a existência deles, 

mesmo que única, significa que a estratificação está alterada, segundo a definição 

adotada neste estudo, mas não quer dizer que a morfometria esteja alterada, o que 

representaria um sinal de malignidade. Esta é uma possível explicação para que o 

critério Estratificação seja significativo nesta análise e o critério morfometria não. Da 

mesma forma, podem existir casos em que apenas um núcleo seja detectado e tenha 

alterações significativas para a malignidade, o que implica a necessidade de 

prosseguir com as avaliações. Esta situação não é incomum na oncocolocitologia de 

rotina. 

A força do critério Celularidade é tanta que as combinações dos critérios dois a 

dois resultam em significância apenas quando este está incluído, ou seja, 

Celularidade e Arquitetura, Celularidade e Estratificação e Celularidade e 

Morfometria.   

A partir das faixas consideradas no critério Celularidade, quando agrupadas as 

faixas RM e PR, que são as que representam contagem abaixo de 64 células por 

quadrante, os critérios Celularidade e Estratificação são significativos em relação aos 
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diagnósticos do anatomopatológico. Quando consideradas as faixas MR e AR juntas, 

que representam contagem de células e núcleos acima de 64 inclusive, por quadrante, 

apenas a morfometria é significativa. Assim, provavelmente, quando o número de 

células é maior, a diferenciação entre as lesões malignas ou inflamatórias é a 

morfometria, que são as alterações nucleares, enquanto para as faixas com menor 

número de células a estratificação é o fiel da balança. Convém lembrar que a 

qualidade da imagem à microestomatoscopia de contato é fundamental para a 

avaliação das estruturas. 

O critério Celularidade, associado ao Estratificação e ao Morfometria, é válido 

na elaboração do raciocínio diagnóstico da microestomatoscopia de contato e os 

limites usados na divisão do critério Celularidade em faixas podem ser confirmados 

em novos estudos. A capacidade do método em detectar estes parâmetros enfatiza o 

seu potencial para o diagnóstico das lesões de forma não invasiva e em nível 

ambulatorial ou mesmo no intra-operatório ou como adjuvante ao diagnóstico por 

congelação, interessando o epitélio, linfonodos, lesões da pele, enfim, qualquer 

estrutura passível de um exame sob a magnificação da imagem que este aparelho 

propicia ou que virá a propiciar.   

5.2.2 Cálculos da avaliação da microestomatoscopia de contato  

A sensibilidade é definida como a medida da capacidade de um exame ou teste 

em detectar os indivíduos portadores de uma doença ou evento104. Um teste sensível 

dificilmente deixa de detectar pessoas com a doença, sendo pouco provável que 
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afirme que um portador da doença não a tenha (falso-negativo). Um teste com esta 

característica pode ser útil105, entre outros, para investigar pessoas sem queixas, 

como nos exames periódicos, nos rastreamentos para auxiliar no diagnóstico precoce 

de uma doença104. Tem muita utilidade quando é negativo, já que tem grande 

capacidade para detectar os casos positivos, diminuindo a possibilidade de falso-

negativos.  

Com base nas indicações citadas, vê-se que um exame diagnóstico sensível é 

de grande utilidade, já que o carcinoma da boca em fase inicial é curável, faz parte de 

um diagnóstico diferencial extenso e preenche pelo menos três requisitos de 22 

considerados numa implementação de programas de screening, advogados pelo 

National Screening Committee106. 

Especificidade é a medida da capacidade que um teste tem de identificar os 

indivíduos sem a doença, dando resultado negativo, com pouca probabilidade de 

falso-positivos107. Um teste específico dificilmente cometerá o erro de dizer que 

pessoas sadias são doentes (falso-positivo). A qualidade ou utilidade desse exame é 

confirmar a existência de uma doença, quando ele é positivo, principalmente quando 

esta assume gravidade tal como malignidade, com fortes suspeitas clínicas de que ela 

esteja presente105. 

É possível utilizar dois ou mais testes que tenham a sensibilidade e a 

especificidade com valor inverso para que se complementem, conforme a situação ou 

necessidade em questão, aumentando a segurança do processo diagnóstico.  

A sensibilidade e a especificidade de um teste são propriedades que auxiliam na 

decisão de usá-lo ou não, enfim, são dados referentes ao teste. Na prática diária, após 

a obtenção do resultado do teste escolhido, é de interesse conhecer a probabilidade 
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de que o resultado esteja certo. Os medidores dessa probabilidade são os valores 

preditivos positivos e negativos105, que estão intimamente relacionados com a 

prevalência da doença em questão, pois se o mesmo for aplicado em uma área de 

grande prevalência de determinada doença, o valor preditivo positivo será maior; e 

menor quando numa área de menor prevalência. 

Os valores encontrados neste estudo foram de 100% para sensibilidade, 88% 

para especificidade, 70,5% para valor preditivo positivo, 100% para valor preditivo 

negativo e 90,3% para a acurácia. 

Lingen et al. (2008)106 enumeraram cinco características que um teste de 

screening deve ter:  

 

Ser simples, seguro e aceito pela população. 

 

Ser capaz de detectar a doença em fase inicial na sua evolução natural. 

 

Detectar preferencialmente aquelas lesões que têm propensão a progredir. 

 

Detectar aquelas lesões que sejam tratáveis ou tenham sua progressão 

prevenida com uma intervenção. 

 

Ter alta sensibilidade (poucos falso-negativos) e alto valor preditivo positivo.           

No presente estudo, a microestomatoscopia de contato possui a maior parte 

dessas características, tendo no valor preditivo positivo não tão alto um ponto que 

deve ser sempre lembrado. 

Outros exames muito utilizados como auxiliares nos rastreamentos ou no nível 

secundário, como a citologia exfoliativa e o teste do azul de toluidina, têm estudos 

com metodologias diferentes e com valores dos cálculos de avaliação também 

diversos108. Mesmo assim, são aceitos como testes auxiliares no diagnóstico e na 
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suspeição de lesões malignas da cavidade bucal, mesmo que com certas restrições. 

Como exemplo, a sensibilidade do teste do azul toluidina varia de 78 a 100% e a 

especificidade de 31 a 100%106. A citologia exfoliativa tem baixa sensibilidade, com 

alto número de falso-negativos109, obtendo-se apenas 23% em um levantamento 

brasileiro4.  

A sensibilidade foi de 100%, o que significa que o exame tem altíssima 

capacidade para detectar as lesões malignas com os critérios utilizados e com as 

imagens obtidas, mas que também pode levar a falso-positivos. Ocorreram cinco 

casos de falso-positivos neste estudo, provocando a queda do valor preditivo positivo 

(70,5). Isto provavelmente reflete a dificuldade em definir o limite entre as displasias 

de alto grau e o carcinoma, já evidenciada nos exames de citologia exfoliativa, nos 

quais as alterações citológicas e morfológicas do líquen plano, por exemplo, podem 

ser consideradas atípicas e por isto ser classificadas como suspeitas de 

malignidade106. Também talvez esses falso-positivos possam ter ocorrido por vício 

do estudo ou da técnica da coleta da biópsia ou da confecção do bloco de parafina, 

pela presença de processo inflamatório crônico ou de crostas ou por fator não 

percebido até o momento.  

Os falso-negativos não ocorreram, o que mostra que o método tem altíssima 

capacidade para excluir a malignidade quando diante de lesões benignas (valor 

preditivo negativo de 100%). Assim, a perspectiva é de que os pacientes portadores 

de lesão maligna não deixarão de ser tratados, pois as avaliações que são feitas após 

o diagnóstico de malignidade, e aqui obrigatoriamente está a biópsia incisional, 

mesmo quando diante de um falso-positivo, farão com que esse paciente esteja 

mantido sob os cuidados da equipe de saúde e não seja perdido do contato. Não 
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havendo, ou sendo mínima, a chance de falso-negativo, também a dispensa ou o 

prolongamento da data de revisão de pacientes com o diagnóstico de benignidade 

não trará prejuízo aos mesmos. 

O método é útil por ser reprodutível e de execução rápida e de certo modo fácil, 

podendo direcionar e até evitar a realização de biópsias em áreas de fácil acesso 

como o lábio e alguns sítios da cavidade bucal. Sua aplicação pode ser especialmente 

útil em campanhas de diagnóstico precoce do câncer da boca, entre outras aplicações 

a serem estudadas. 

Da mesma forma como os demais testes diagnósticos existentes para qualquer 

outra doença, existe a necessidade de mais detalhamento dos critérios utilizados ou a 

opção de acrescentarem-se outros que melhorem a qualidade do método e dos 

resultados dos cálculos de avaliação. Neste sentido, a utilização de tecnologia sempre 

atualizada para a captura de imagens, estudos para melhor detalhamento dos critérios 

utilizados e também a participação de outros pesquisadores são exemplos do que 

deve ser feito.                 



                               

6 CONCLUSÕES       
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6 CONCLUSÕES  

 
As dificuldades encontradas em relação à endoscopia de contato no Estudo 

Inicial foram: a falta de nitidez em todos os exames, a falta de contato do 

aparelho com a superfície mucosa de alguns dos sítios da boca, os tremores 

finos e o deslizamento do aparelho. No entanto, não foram dificuldades que 

inviabilizaram o exame. 

 

Os critérios Celularidade, Arquitetura, Estratificação e Morfometria, testados 

no Estudo Inicial e aplicados ao lábio inferior, foram passíveis de 

identificação e análise.  

 

O critério Celularidade foi dividido em quatro faixas, conforme o número de 

células detectadas, a saber: RM (Risco Mínimo), PR (Pequeno Risco), MR 

(Médio Risco) e AR (Alto Risco). As faixas RM e PR, quando agrupadas 

(representam uma contagem de células abaixo de 64), foram significativas em 

relação ao diagnóstico anatomopatológico. 

 

A sensibilidade do método foi de 100%, a especificidade 88%, o valor 

preditivo positivo 70,5% , o valor preditivo negativo 100% e a acurácia 

90,3%.  
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ANEXO A – Parecer ético   

 

Obs: Este parecer foi ratificado pela Comissão de ética do Hospital das Clínicas da 
USP, (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – CAAE – 
0845.0.015.015-07), em 14 de novembro de 2007.    
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido   
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