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“Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso 

amar o vazio. Porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da 
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Não podem viver sem certezas. Por isso trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o 

lugar onde as certezas moram.” 

Rubem Alves 



 



 

 

RESUMO 

 

 

Oliveira JC. Avaliação do sistema OMS de graduação das displasias epiteliais 
aplicado a diferentes sítios da cavidade oral e proposição de um novo método de 
classificação [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 

 

A graduação histológica das displasias epiteliais orais (DEO), ainda hoje, é o padrão 

ouro para predição do potencial de malignização das lesões orais potencialmente 

malignas (LPM), logo, constitui uma oportunidade única de diagnóstico precoce do 

carcinoma epidermoide oral (CEO). Evidências mostram que DEOs mais avançadas 

estão associadas a uma maior probabilidade de transformação maligna, contudo, 

não é incomum que ocorra em casos com menor número de alterações, causando 

preocupações com as decisões de tratamento. A maioria das classificações 

propostas atualmente – incluindo o sistema OMS - seguiram critérios similares 

àqueles de uso comum para a graduação das lesões epiteliais do colo uterino, fato 

que carece de justificativas fundadas. O epitélio da mucosa oral não é homogêneo, e 

está sujeito à diferentes fatores etiológicos, diferenças morfológicas, citológicas, e 

anatômicas, entretanto, o sistema preconizado considera o envolvimento dos terços 

epiteliais para a classificação. Diversos trabalhos descreveram as características 

individuais da displasia, poucos estudos investigaram as relações com o local. A 

proposta desse estudo foi verificar se há padrões de características no contexto do 

diagnóstico de displasias epiteliais orais nas diferentes localizações, que poderiam 

auxiliar no reconhecimento e na uniformidade da classificação dessas lesões de 

acordo com o sítio. Além disso, foi proposto um novo sistema de graduação das 

displasias epiteliais orais, aplicado de forma mais objetiva.  Foram selecionados 50 

casos para cada grupo proposto, de acordo com a localização: gengiva, língua, 

mucosa jugal, assoalho bucal, palato duro e trígono retromolar, totalizando 300 

casos. Cada caso foi graduado no sistema OMS, 2017 e no sistema “sem displasia/ 

com displasia, proposto pelo estudo. Os critérios arquiteturais e celulares das 

displasias também foram analisados, assim como três critérios adicionais: 

hiperqueratose, inflamação e atrofia epitelial. Não foi encontrada significância 

estatística (p>0,05) entre as características analisadas os diferentes sítios da 



 

cavidade oral, assim como a classificação no sistema OMS. Já no sistema proposto, 

houve significância, indicando a associação das variáveis (p<0,05). Acredita-se que 

a utilização de um sistema de graduação mais objetivo como o proposto seria uma 

ferramenta essencial no tratamento das LPM, associado à melhor compreensão dos 

aspectos biológicos locais e das características histopatológicas. Apesar da 

malignização das LPM ser um o evento seja de baixa frequência, o desfecho é 

catastrófico, logo, deve ser levado em consideração. 

 

Palavras-chave: Carcinogênese. Graduação histológica. Displasia epitelial. 

Leucoplasia. 



 

ABSTRACT 

 

 

Oliveira JC. Evaluation of the WHO grading system for epithelial dysplasias applied 
to different sites of the oral cavity and proposing a new classification method 
[dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2020.  Versão corrigida. 

 

 

Histological grading of oral epithelial dysplasias (OED), nowadays, is the gold 

standard for predicting the malignant potential of potentially malignant oral disorders 

(PMOD), therefore, it constitutes a unique opportunity for early diagnosis of oral 

squamous cell carcinoma (OSCC) Evidence show that more advanced OED are 

associated with a greater likelihood of malignant transformation, and although it has 

obvious biological plausibility, possible concerns about treatment decisions are 

inevitable. Most of the currently proposed classifications - including the WHO system 

- followed criteria similar to those in common use for grading epithelial lesions of the 

uterine cervix, a fact that lacks substantiated justifications. The epithelium of the oral 

mucosa is not homogeneous, and is subject to different etiological factors, 

morphological and anatomical differences, however, the recommended system 

considers the involvement of the epithelial thirds for classification. Several studies 

have described the individual characteristics of dysplasia, few studies have 

investigated the relationship with the site. The purpose of this study was to verify if 

there are patterns of characteristics in the context of the diagnosis of oral epithelial 

dysplasias in different locations, which could assist in the recognition and uniformity 

of the classification of these lesions according to the site. In addition, a new grading 

system for oral epithelial dysplasias was proposed, applied in a more objective way. 

Fifty cases were selected for each proposed group, according to location: gingiva, 

tongue, cheek mucosa, oral floor, hard palate and retromolar triangle, totaling 300 

cases. Each case was graduated in the WHO system, 2017 and in the system 

“without dysplasia / with dysplasia, proposed by the study. The architectural and 

cellular criteria for dysplasias were also analyzed, as well as three additional criteria: 

hyperkeratosis, inflammation and epithelial atrophy. No statistical significance (p 

<0.05) was found between the characteristics analyzed in the different oral cavity 

sites, as well as the classification in the WHO system. In the proposed system, the 



 

association was found. It is believed that the use of a more objective grading system 

such as the one proposed would be an essential tool in the management of MPD, 

associated with a better understanding of local biological aspects and 

histopathological characteristics. Although the malignancy of MPD is a low-frequency 

event, the outcome is catastrophic, so it must be taken into account. 

 

Keywords: Carcinogenesis. Epihelial dysplasia. Histological grading. Leukoplakia. 

 



 LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 5.1 - Distribuição do número percentual de casos de gengiva, considerando 
a classificação OMS, 2017. .................................................................. 48 

Gráfico 5.2 - Distribuição do número percentual de casos de língua, considerando a 
classificação OMS, 2017. ..................................................................... 49 

Gráfico 5.3 - Distribuição do número percentual de casos de mucosa jugal, 
considerando a classificação OMS, 2017 ............................................ 50 

Gráfico 5.4 - Distribuição do número percentual de casos de assoalho, considerando 
a classificação OMS, 2017 ................................................................... 50 

Gráfico 5.5 - Distribuição do número percentual de casos de palato duro, 
considerando a classificação OMS, 2017 ............................................ 51 

Gráfico 5.6 - Distribuição do número percentual de casos de trígono retromolar, 
considerando a classificação OMS, 2017 ............................................ 52 

Gráfico 5.7 - Distribuição do número percentual de casos de gengiva, considerando 
a classificação proposta pelo estudo. ................................................... 53 

Gráfico 5.8 - Distribuição do número percentual de casos de gengiva, considerando 
a classificação proposta pelo estudo. ................................................... 53 

Gráfico 5.9 - Distribuição do número percentual de casos de mucosa jugal, 
considerando a classificação proposta pelo estudo ............................. 54 

Gráfico 5.10 - Distribuição do número percentual de casos de assoalho, considerando 
a classificação proposta pelo estudo  ................................................ 54 

Gráfico5.11 Distribuição do número percentual de casos de palato duro, 
considerando a classificação proposta pelo estudo ....................... 55 

Gráfico5.12 Distribuição do número percentual de casos de trígono retromolar, 
considerando a classificação proposta pelo estudo ......................... 55 

Gráfico5.13 Distribuição do número percentual de casos apresentando estratificação 
epitelial irregular e perda de polaridade das células da camada 
basal, de acordo com a localização da lesão .............................. 58 



Gráfico5.14 - Distribuição do número percentual de casos apresentando perda de 
polaridade das células da camada basal, de acordo com a 
localização da lesão ......................................................................... 59 

Gráfico 5.15 - Distribuição do número percentual de casos apresentando aumento 
do número de figuras de mitose, de acordo com a localização da lesão  . 60 

Gráfico 5.16 - Distribuição do número percentual de casos apresentando mitoses 
superficiais, de acordo com a localização da lesão .............................. 61 

Gráfico 5.17 - Distribuição do número percentual de casos apresentando 
disqueratose. ...................................................................................... 61 

Gráfico 5.18 - Distribuição do número percentual de casos apresentando disqueratose 
e perda de coesão epitelial, de acordo com a localização da lesão ... 63 

Gráfico 5.19 - Distribuição do número percentual de casos apresentando projeções 
em forma de gota, de acordo com a localização da lesão. ................ 64 

Gráfico 5.20 - Distribuição do número percentual de casos apresentando pérolas 
de queratina, de acordo com a localização da lesão ......................... 65 

Gráfico 5.21 - Distribuição do número percentual de casos apresentando 
anisonucleose, de acordo com a localização da lesão ...................... 67 

Gráfico 5.22 - Distribuição do número percentual de casos apresentando anisocitose, 
de acordo com a localização da lesão ............................................... 67 

Gráfico 5.23 - Distribuição do número percentual de casos apresentando aumento 
no tamanho e número de nucléolos, de acordo com a localização da 
lesão................................................................................................... 68 

Gráfico 5.24 - Distribuição do número percentual de casos apresentando 
hipercromatismo, de acordo com a localização da lesão ................... 69 

Gráfico 5.25 - Distribuição do número percentual de casos apresentando mitoses 
atípicas, de acordo com a localização da lesão ................................. 69 

Gráfico 5.26 - Distribuição do número percentual de casos apresentando variação 
da razão núcleo/citoplasma, de acordo com a localização da lesão .. 70 



Gráfico 5.27 - Distribuição do número percentual de casos apresentando aumento 
hiperqueratose, de acordo com a localização da lesão ..................... 72 

Gráfico 5.28 - Distribuição do número percentual de casos apresentando aumento 
hiperqueratose e atrofia epitelial, de acordo com a localização da 
lesão .................................................................................................. 73 

Gráfico 5.29 -  Distribuição do número percentual de casos apresentando inflamação, 
de acordo com a localização da lesão. .............................................. 74 





LISTA DE FIGURAS 

Figura 5.1 - HE, x20. Corte histológico de fragmento de mucosa (AB) revestido por 
epitélio estratificado pavimentoso, com áreas de atrofia e pleomorfismo 
celular; perda da estraficação epitelial, anisocitose, anisonucleose e 
raras projeções em gota. Displasia intensa ........................................... 50 

Figura 5.2 - HE, x20. Corte histológico de um fragmento de mucosa oral (AB) 
exibindo o epitélio estratificado pavimentoso hiperparaqueratinizado e 
acantose. No tecido conjuntivo não há inflamação. ............................... 57 

Figura 5.3 - HE, x40. Corte histológico de fragmento de mucosa. Epitélio 
estratificado pavimentoso exibindo perda da estratificação epitelial 
limitada ao terço inferior e perda da polaridade das células basais. 
Outros critérios citológicos também podem ser observados .................. 59 

Figura 5.4 - HE, x20. Corte histológico de fragmento de mucosa revestido por 
epitélio estratificado pavimentoso, evidenciando disqueratose. Outras 
atipias podem ser observadas ............................................................... 62 

Figura 5.5 - HE, x10. Corte histológico de fragmento de mucosa evidenciando 
projeções em gota. ................................................................................ 64 





LISTA DE SÍMBOLOS 

p p-valor

κ κ-valor 

µ micrmetros 



 



 

 

LISTA DE TABELAS  
 

 

Tabela 2.1 - Critérios de displasia epitelial oral propostos pela OMS, 2005............. 34 
 

 

Tabela 4.2 - Critérios de displasia epitelial analisados no estudo, propostos pela 
OMS, 2005. .......................................................................................... 45 

 
 
Tabela 5.1 - Distribuição do número percentual de todos os casos, considerando a 

classificação OMS, 2017; p*: teste D de Somers  ................................ 52 
 
 
Tabela 5.2 - Distribuição do número percentual de todos os casos, considerando a 

classificação OMS, 2017; p*: teste D de Somers  ................................ 55 
 
 
Tabela 5.3 - Distribuição do número percentual de casos, considerando cada sítio da 

cavidade oral e os critérios arquiteturais propostos pela OMS, 2005. p*: 
teste D de Somers. ............................................................................... 63 

 
 
Tabela 5.4 - Distribuição do número percentual de casos, considerando cada sítio 

da cavidade oral e os critérios citológicos propostos pela OMS, 2005. 
p*: teste D de Somers. ......................................................................... 67 

 
 
Tabela 5.5 - Distribuição do número percentual de casos, considerando cada sítio 

da cavidade oral e os critérios adicionais analisados. p*: teste D de 
Somers. ................................................................................................ 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



SUMÁRIO 

1  INTRODUÇÃO ............................................................................................ 30 

2  REVISÃO DA LITERATURA ...................................................................... 32 

2.1 DISPLASIA EPITELIAL ORAL ............................................................................ 32 

2.2 SISTEMAS DE GRADUAÇÃO ............................................................................ 33 

2.3 CONTROVÉRSIAS ............................................................................................. 36 

3 PROPOSIÇÃO ............................................................................................. 42 

4 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................ 44 

4.1 MATERIAL .......................................................................................................... 44 

4.2 MÉTODOS .......................................................................................................... 44 

4.2.1 Caracterização da amostra .............................................................................. 44 

4.2.2 Grupos .............................................................................................................. 44 

4.2.3 Análise histopatológica e graduação das displasias epiteliais .......................... 45 

4.2.4 Análise estatística ......................................................................................... 46 

5 RESULTADOS ............................................................................................. 48 

5.1 ANÁLISE DO SISTEMA OMS E NOVO MÉTODO PROPOSTO, DE ACORDO 

COM A LOCALIZAÇÃO ................................................................................ 48 

5.1.1 Sistema OMS, 2017 ......................................................................................... 48 

5.1.2 Sistema proposto: sem displasia/ com displasia .............................................. 53 

5.2 ANÁLISE DA PRESENÇA DOS CRITÉRIOS INDIVIDUAIS PARA A 

IDENTIFICAÇÃO DA DISPLASIA EPITELIAL, DE ACORDO COM A 

LOCALIZAÇÃO E A CLASSIFICAÇÃO ATRIBUÍDA .................................... 57 

5.2.1 CRITÉRIOS ARQUITETURAIS – OMS, 2005 .................................................. 57 

5.2.2 Critérios celulares – OMS, 2005 ....................................................................... 66 

5.2.3 Características adicionais que podem influenciar no diagnóstico .................... 71 

7 CONCLUSÔES ...................................................................................................... 82

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................84

ANEXOS ..............................................................................................................................90



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

Apesar do significativo avanço na prevenção, detecção e tratamento de uma 

grande variedade de tipos de neoplasias sólidas, o carcinoma epidermoide oral 

(CEO) continua a ser um problema de saúde significativo em todo o mundo. Nas 

últimas duas décadas, o progresso do diagnóstico foi limitado e a sobrevida geral 

do paciente permaneceu mais ou menos inalterada (1,2,3). O diagnóstico tardio é 

frequente e está diretamente relacionado ao insucesso do tratamento e aos 

resultados desfavoráveis. As taxas de sobrevida em cinco anos são descritas em 

até 9% para os tumores que acometem assoalho bucal e borda lateral de língua 

(1,4). 

O CEO pode ser precedido por uma variedade de atipias celulares ainda 

restritas à camada epitelial, denominadas displasia epitelial (DEO). Essas atipias, 

denominadas lesões potencialmente malignas, se manifestam clinicamente como 

lesões denominadas: leucoplasia, eritroplasia, leucoeritroplasia e queilite actínica 

(5). A partir do reconhecimento do potencial de malignização dessas lesões, várias 

tentativas foram feitas para uniformizar o diagnóstico e categorizar as atipias 

presentes no epitélio.  Marcadores moleculares foram amplamente estudados para 

esta finalidade, contudo, nenhum ainda é aceito e utilizado. A histopatologia 

permanece como o padrão ouro, sendo assim, torna-se uma oportunidade única de 

diagnóstico precoce do CEO, uma vez que a partir disso orienta o tratamento dos 

pacientes (6,7).  

A utilidade da classificação é contestada na literatura desde quando foi 

instituída e quase não há consenso em relação ao risco de transformação maligna 

com base nessa ferramenta. Os métodos utilizados são baseados na classificação 

de lesões potencialmente malignas de outros sítios epiteliais, mostrando limitada 

adequação para a cavidade oral, que apresenta um ambiente único que afeta o 

desenvolvimento e progressão de lesões precursoras de forma diferente (1,8,9).  A 

classificação cervical com base em terços epiteliais afetados pela displasia é bem-

sucedida, pois apresenta apenas um tipo de epitélio com espessura semelhante em 

todo o colo do útero. No entanto, considerando o fato de que diferentes tipos e 

espessuras de epitélios existem na cavidade oral, a classificação baseada em 

"terços afetados" pode produzir resultados questionáveis (10). Dessa forma, este 
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estudo abordará os aspectos da displasia epitelial oral nas diferentes localizações da 

cavidade oral, considerando os critérios e o sistema de classificação mais utilizado 

no mundo e preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), além de 

propor um novo método de classificação destas lesões.  
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 DISPLASIA EPITELIAL ORAL 

 

Lesões potencialmente malignas (LPM) são definidas como um grupo de 

lesões epiteliais alteradas morfologicamente, que apresentam um risco aumentado 

para progressão ao câncer.  Clinicamente, podem ser detectadas como lesões 

brancas - denominadas leucoplasias, vermelhas – denominadas eritroplasia, mistas - 

chamadas de eritroleucoplasia ou leucoeritroplasia, que podem apresentar-se 

ulceradas ou não. Histopatologicamente, sua classificação é baseada nos achados 

histológicos, variando de a) hiperqueratose; b) quadros apresentando displasia 

epitelial oral (DEO) c) carcinoma in situ; e finalmente d) carcinoma epidermoide (5). 

As displasias compreendem um conjunto de atipias causadas pelo acúmulo de 

mutações genéticas, caracterizadas pela proliferação, maturação e diferenciação 

anormal das células epiteliais, tanto para a cavidade oral quanto para outros sítios 

anatômicos (1, 5).  As características decorrentes de alterações do ciclo celular são 

encontradas no compartimento proliferativo epitelial, e estão relacionadas à uma 

fração de crescimento ou divisão celular aumentados. Aquelas que estão 

relacionadas a perturbações na maturação serão manifestadas sob a forma de 

estratificação irregular e aumento da queratinização precoce de células individuais 

(2, 11). 

O carcinoma epidermoide oral (CEO) pode se desenvolver a partir destas 

lesões prévias na mucosa, fato reconhecido há muito tempo. As leucoplasias foram 

as primeiras a serem correlacionadas ao desenvolvimento do carcinoma.  Ao longo 

dos anos, seu diagnóstico passou a ser associado às conotações de malignidade ou 

pré-malignidade (12). Contudo, ainda é limitada a capacidade de diferenciar, entre 

todas as lesões potencialmente malignas àquelas que tem maior ou menor risco de 

evoluir para o carcinoma, e a dificuldade de determinar se essas lesões são apenas 

displasias ou já evoluíram para carcinomas representa um dilema terapêutico 

constante (13). Neste contexto, a prevenção do CEO e sua morbidade e mortalidade 

relacionadas à detecção precoce de lesões orais potencialmente malignas é 

baseada na sua avaliação histológica, determinando o tratamento subsequente.  
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2.2 SISTEMAS DE GRADUAÇÃO 

 

Graduar estas lesões se tornou uma tentativa de orientar o tratamento e predizer 

a evolução da malignização da lesão. Em 1975,  foi apontada pela primeira vez a a 

necessidade de um conjunto de critérios internacionalmente aceitos para o 

diagnóstico e classificação das DEOs, que após poucas modificações, é 

considerado atualmente. Desde então, inúmeros estudos foram realizados 

objetivando validar as graduações como uma ferramenta adequada de predição e 

evolução para a malignidade, assim como outros sistemas de graduação foram 

propostos.   

Em 1985, o primeiro sistema de classificação de displasia para a cavidade oral 

foi proposto (15). Atualmente, o sistema preconizado e o mais utilizado, é o proposto 

pela Organização Mundial da Saúde, 2017 (OMS, 2017), seguido pelo sistema 

Binário proposto em 2006 (5, 9). Para ambos os sistemas, o diagnóstico é baseado 

na verificação de atipias morfológicas por meio da microscopia de luz. No entanto, o 

uso de histopatologia para o diagnóstico e categorização das DEOs há muito tempo 

foi considerado impreciso, com baixa concordância inter e intra-observador e baixos 

níveis de reprodutibilidade. A utilidade das classificações de DEO é contestada pela 

literatura, e atualmente não há consenso em relação ao risco de transformação 

maligna baseada na histopatologia (5, 15). 

Em 2017, a OMS dividiu os critérios que devem ser observados nas DEO em 

atipias arquiteturais e atipias celulares (Tabela 2.1). As displasias são graduadas 

com base nos terços teciduais afetados, julgando apenas o número de terços do 

epitélio envolvido para definir o grau, sendo classificada como displasia epitelial leve 

quando as atipias são limitadas ao terço inferior do epitélio e acompanhada por 

mínima atipia; displasia epitelial moderada quando apresenta distúrbios arquiteturais 

estendidos para o terço médio associada a presença de atipia; e a displasia epitelial 

intensa é determinada quando dois terços do epitélio exibem distúrbios arquiteturais 

associados com atipia celular. Atualmente, a displasia severa é considerada 

sinônimo de carcinoma in situ na cavidade oral (5). 

A classificação é dificultada pela divisão arbitrária em categorias de um processo 

de progressão contínua sem limites definidos naturalmente e nitidamente. É, de fato, 

uma tentativa para impor categorias discretas sobre algo que é semelhante a uma 

escala de cinza contínua e, portanto, a classificação acaba se tornando artificial. 
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Somado a isto, o diagnóstico final depende da ênfase que é colocada pelos 

observadores em cada uma dessas características, tornando a classificação, 

portanto, altamente subjetiva (16).   

Tradicionalmente, lesões histologicamente diagnosticadas como portadoras de 

displasia epitelial moderada a grave são cirurgicamente excisadas totalmente, 

quando possível, enquanto as lesões que apresentam displasia leve podem ou não 

ser tratadas cirurgicamente. A decisão depende da filosofia de tratamento do clínico 

e uma avaliação dos riscos potenciais da cirurgia e da praticidade de remover toda a 

lesão. Essa abordagem de tratar de forma mais agressiva pacientes com graus mais 

elevados de displasia é baseada no princípio de que o epitélio que apresenta 

displasia moderada a grave possui maior chance de sofrer transformação maligna 

do que lesões que exibem displasia leve ou hiperplasia epitelial, tendo acumulado 

um maior número de alterações moleculares, exigindo assim menos alterações 

adicionais antes de progredir para uma invasão total (17). 

 

Tabela 2.1 Critérios de diagnóstico para a displasia epitelial oral 

Critérios arquiteturais Critérios citológicos 

Estratificação epitelial irregular Anisonucleose 

Perda da polaridade das células basais Anisocitose 

Aumento do número de figuras mitóticas Pleomorfismo nuclear 

Mitoses superficiais Pleomorfismo celular 

Disqueratose Aumento no número e tamanho do 

nucléolo 

Perda de coesão celular Hipercromatismo 

Projeções em forma de “gota” Mitoses atípicas 

Pérolas de queratina nas cristas 

epiteliais 

Variação da razão núcleo/citoplasma 

 

Fonte: Adaptado de Reibel et al.  (5). 

Inúmeros patologistas defendem o uso do sistema de classificação binário, 

semelhante ao das lesões potencialmente malignas laríngeas, e os trabalhos 

publicados demonstraram melhora na concordância na classificação das DEOs (5). 

Este sistema binário foi proposto, principalmente, para melhorar a variabilidade do 

observador e prognóstico (18). Devido ao potencial desenvolvimento de carcinoma a 

partir da displasia totalmente limitada ao epitélio da camada basal (terço inferior), 
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muitas vezes há uma falta de consenso entre patologistas no exame histopatológico 

dessas lesões, resultando potencialmente em uma terapia inapropriada para o 

paciente. Em uma tentativa para aumentar o consenso, simplificar a classificação, 

melhorar confiabilidade e a reprodutibilidade, um esquema de classificação foi 

sugerido para incluir displasia de baixo grau e displasia de alto grau. Embora 

existam outros sistemas binários, o sistema proposto em 2006 é o utilizado e 

indicado recentemente pela OMS - embora seu sistema ainda seja o preconizado 

(5,9).  

Neste sistema é possível correlacionar e observar sobreposição com o 

sistema da OMS, 2017. Displasia moderada ou grave/carcinoma in situ é 

considerado displasia de alto risco.  Os autores basearam-se na combinação das 

atipias arquiteturais e citológicas para desenvolvê-lo. Os pontos de corte para uma 

lesão de alto risco definida como “suscetibilidade potencial à transformação maligna” 

e uma lesão de baixo risco definida como “não tem a suscetibilidade potencial para 

transformação maligna” foram pelo menos quatro atipias arquitetônicas e cinco 

atipias citológicas, respectivamente. Usando esse esquema de classificação, esses 

autores mostraram que nem todas as lesões de alto risco eram sinônimo de 

displasia grave / carcinoma in situ. O sistema de classificação da OMS reconhece 

que existem algumas displasias moderadas que podem se enquadrar na categoria 

de displasia de baixo grau ao usar o sistema binário (9, 16)   

As atipias arquiteturais e citológicas propostas pela OMS em 2005 são as 

mesmas utilizadas ao desenvolver critérios para classificação no sistema binário.  De 

fato, alguns critérios são mais facilmente identificáveis; no entanto, mesmo na 

análise microscópica em pequeno aumento, as características arquitetônicas 

importantes consideradas pela maioria dos patologistas como justificativa de maior 

atenção, como   projeções papilares em brotamento ou em forma de gota, são 

utilizadas (19). Em outra ocasião, foi relatado que a maior concordância entre os 

patologistas no estudo foi em relação ao aumento de figuras mitóticas, projeções em 

formato de gota, aumento do tamanho nuclear e pleomorfismo celular. A maior 

discordância entre os observadores foi em relação à estratificação irregular do 

epitélio. Quando foram analisadas as características arquitetônicas associadas aos 

desfechos clínicos, projeções em forma de gota, perda da polaridade das células 

basais e mitoses anormalmente superficiais foram estatisticamente associadas. Da 

mesma forma, mitoses atípicas, pleomorfismo nuclear e celular e nucléolos múltiplos 
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foram características citológicas associadas ao desfecho clínico (20). Os autores 

desta classificação, contudo, reconhecem as fraquezas em sua proposta, já que os 

valores de κ para concordância inter-observador encontrados por eles não 

superaram suficientemente os valores encontrados nos estudos de concordância 

com o sistema OMS. Em outro estudo, houve a tentativa de refinar o ponto de corte 

do diagnóstico usando 4 critérios arquitetônicos e 4 critérios citológicos para a 

displasia moderada.  Menor variabilidade inter-avaliadores foi encontrada quando se 

utiliza o sistema binário, em vez da classificação da OMS (21).  

Apesar de inúmeras instituições favorecerem o uso do sistema binário em 

sua rotina, a OMS recomenda que maiores validações são necessárias antes que o 

sistema binário seja adotado sistematicamente (10). 

 

2.3 CONTROVÉRSIAS 

 

Existem claras evidências que apoiam a hipótese de que as DEOs mais 

avançadas estão associadas a uma maior probabilidade de transformação maligna. 

Embora esta associação entre o grau de displasia e o risco de progressão para 

carcinoma invasivo tenha uma plausibilidade biológica óbvia, possíveis 

preocupações com as decisões de tratamento, baseando-se na avaliação do grau de 

displasia obtida em um único momento, muitas vezes de uma biópsia incisional de 

uma lesão muito maior, são inevitáveis (22). 

Para que qualquer esquema de classificação de lesões potencialmente malignas 

das vias aéreas superiores seja empregado ou universalmente adotado, deve ser 

utilitário. Esta utilidade inclui reprodutibilidade por examinadores patologistas, tanto 

entre (Inter examinador) quanto dentro (intra examinador) e os graus lesionais 

devem ter valor prognóstico em relação ao potencial para transformação maligna (1, 

9, 23).  Seguida à proposta do primeiro sistema de classificação na cavidade oral, os 

mesmos autores avaliaram a concordância inter-observador no diagnóstico de 

displasias epiteliais orais, e já enfatizaram os problemas que a falta de concordância 

poderiam acarretar e a necessidade de critérios uniformes para tal (15).  

Estudos ressaltam que as características observadas são subjetivas e falta 

definição de limites biológicos bem definidos, embora a finalidade seja fornecer um 

diagnóstico preciso. Assim, se torna desafiador definir critérios assertivos e 

reproduzíveis para categorizar as lesões em cada lado desses limites artificiais. Em 
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geral, para os autores, os sistemas de graduação funcionam bem quando se 

consideram lesões displásicas de alto grau, mas apresentam um desempenho 

insatisfatório em lesões displásicas de baixo grau. Para essas lesões de baixo grau, 

as atipias podem ser sutis e há considerável sobreposição de características, como 

características histológicas locais, alterações inflamatórias e reativas (19). 

A maioria das classificações propostas atualmente – incluindo o sistema OMS - 

seguiram critérios similares àqueles de uso comum para a graduação das lesões 

epiteliais do colo uterino, fato que carece de justificativas fundadas (17). No colo 

uterino é clara a distinção entre a as camadas normais e anormais do epitélio e, 

consequentemente, o grau de displasia pode ser avaliado pela determinação do 

nível horizontal, resultando em substancial consistência de avaliações intra e inter 

observadores.  Não há esta nítida distinção no epitélio no trato digestivo superior, 

especialmente na cavidade oral, e apesar disso, características arquitetônicas e 

celulares são bases para o sistema de graduação mais utilizado e difundido para 

esta localização (1). O epitélio da mucosa oral não é homogêneo.  A mucosa 

mastigatória, que recobre palato duro e a gengiva, por exemplo, é espesso com 

cristas epiteliais bem desenvolvidas, apresentando camada superficial de 

ortoqueratina verdadeiramente cornificada. A maior parte do restante da boca, como 

mucosa jugal, o assoalho da boca, a parte inferior da língua e os lábios são cobertos 

por um epitélio que varia em espessura, mas geralmente tem processos retos 

superficiais e não é queratinizado ou pode ter uma camada superficial de 

paraqueratina (24).   

Avaliar a perda de estratificação epitelial é um importante recurso na 

graduação de displasias no sistema OMS. Contudo, torna-se especialmente difícil 

quando em lesões provenientes de sítios da cavidade oral com revestimento 

delgado em relação a outros (14). Há grande variação na espessura do epitélio de 

revestimento da cavidade bucal, com muita ondulação, levando a dificuldades 

práticas na utilização de tal sistema de pontuação (11). O número limitado de 

camadas de células epiteliais dificulta a aplicação dos critérios usados para 

classificar as DEOs no sistema preconizado (25). Ademais, no colo do útero, a forma 

“clássica” de displasia (ou não queratinizante) é de comum ocorrência. Além de 

reprodutível, este esquema é progressivo, portanto, clinicamente útil. Os critérios 

para avaliação de displasias queratinizantes (mais comum na cavidade oral) são 

menos definidos e o diagnóstico de displasia moderada e queratinizada tem sido 
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impreciso e muitas vezes subjetivo. A definição de displasia grave nas displasias 

queratinizantes é mais ampla do que o padrão altamente reprodutível visto no colo 

uterino e inclui um grupo de lesões microscopicamente heterogêneo (26). 

 A localização da lesão na cavidade oral também tem direta correlação com a 

maior ou menor taxa transformação maligna, fato frequentemente relacionado aos 

fatores etiológicos e, portanto, pode variar de acordo com a localização geográfica e 

os hábitos locais (27). A borda lateral da língua e o assoalho da boca são 

anatomicamente contíguos e, juntos, são o local mais comum de DEO e câncer 

bucal no mundo desenvolvido (28). A transformação maligna geralmente aceita para 

a leucoplasia oral é de cerca de 4-6%, mas lesões em certos locais anatômicos 

locais podem ter taxas de até 40% (2, 10, 27). Um dos primeiros estudos sobre o 

assunto já destacava que, embora leves graus de displasia epitelial não indicassem 

nenhum grande perigo para a paciente, um cuidado especial deveria ser tomado na 

classificação de certos locais de alto risco, como assoalho da boca e da superfície 

ventral da língua, onde até mesmo a displasia considerada leve implicaria maiores 

importâncias (12).  

Embora as lesões  potencialmente malignas do trato aerodigestivo superior 

sejam semelhantes e os mesmos critérios base para a graduação das displasias 

epiteliais sejam utilizados, uma combinação de características pode ser encontrada 

em um determinado espécime, como por exemplo, a atrofia epitelial, mas não há 

uniformidade entre as descrições dos patologistas sobre qual dessas características 

pode atribuir um status de alto risco a uma lesão sob investigação (11, 28). A 

extensão e a aparência das cristas epiteliais, características consideravelmente 

variáveis entre as sub-regiões orais, também é algo que deve ser observado nestes 

casos. Estas cristas epiteliais, quando extremamente alongadas com mínima atipia 

celular são pouco preocupantes, pois são características de uma variedade de 

condições hiperplásicas, incluindo infecções por vírus do papiloma, queratose por 

fricção, hiperplasia pseudocarcinomatosa. Cristas com um aumento bulboso da 

região inferior são preocupantes, independentemente do seu tamanho, 

especialmente se projeções secundárias ou nódulos são vistos a partir da camada 

basal e ângulos indiferentes para a lâmina própria e papilas do tecido conjuntivo. 

Não há explicação fisiológica para nódulos secundários que se estendem 

lateralmente a partir de uma crista epitelial da mucosa oral. Na displasia epitelial 

oral, a presença de tais projeções “em gotas” é um sinal importante e, para muitos, 
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essa aparência é suficientemente ameaçadora para alterar a graduação 

histopatológica de uma lesão para um nível mais alto (9; 11, 24).  

O epitélio displásico também pode ser atrófico e as formas atróficas podem 

ter um risco maior de se tornarem malignas. O epitélio atrófico muitas vezes não 

possui cristas epiteliais e pode ser ulcerado, mimetizando, assim, uma lesão 

traumática ou inflamatória com epitélio fino em regeneração, que se infiltra a partir 

das margens. Felizmente, o epitélio em regeneração geralmente tem tecido de 

granulação abaixo dele para distingui-lo da displasia. O epitélio atrófico displásico 

apresenta um problema adicional, pois pode ser tão fino que a hiperplasia 

basocelular se estende rapidamente para a superfície. Não há padrões para essa 

situação, mas muitos autores recomendam que essas lesões sejam consideradas 

como displasia grave (24). 

Dada a complexidade das questões relativas às lesões displásicas, a 

classificação destas lesões pode variar muito entre os patologistas, o que podem 

resultar em um tratamento inadequado do paciente. A uniformidade na terminologia 

é desejável para que haja uma correlação entre a histopatologia e a importância 

clínica desse diagnóstico. Sem a disponibilidade de biomarcadores preditivos, o 

diagnóstico histopatológico preciso continua sendo essencial na prática clínica. Uma 

proporção de sub-diagnóstico, variando entre 14% e 36%, é vista quando amostras 

incisionais são comparadas com suas contrapartes (29). 

Dados sobre características histológicas individuais de displasia são 

necessários para projetar sistemas de alto valor preditivo. Isto é especialmente 

importante no trato aero digestivo superior, considerando as variações na estrutura 

epitelial e, ainda, que as características arquitetônicas são importantes na 

classificação. Diversos trabalhos descreveram as características individuais da 

displasia, correlacionando com o diagnóstico e a transformação maligna, mas 

poucos estudos investigaram as relações com o local, suas características 

histomorfológicas e as inter-relações entre as características (30). Para avaliar a 

importância desses tópicos no desenvolvimento da queilite actínica (QA) para o 

carcinoma epidermoide de lábio (CEL), foi realizado um estudo objetivando 

comparar os achados histopatológicos, a fim de tentar prever a evolução da QA para 

CEL com base na comparação de dois sistemas de classificação de displasia. Na 

comparação entre os critérios epiteliais de displasia e classificação da displasia da 

OMS, o critério projeções em forma de gota foi significativamente maior de acordo 
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com o aumento da displasia. Além disso, o aumento do número de figuras mitóticas 

apresentou significância estatística apenas na comparação entre os casos de 

displasia moderada e grave, dentre outros achados. Portanto, esses critérios 

ajudaram na determinação da evolução e da gravidade da doença no lábio, e para a 

análise das lesões potencialmente malignas da cavidade oral, estudos desta 

natureza são necessários (31). 
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3  PROPOSIÇÃO 

• Verificar se há padrões de características no contexto do diagnóstico de

displasias epiteliais orais nas diferentes localizações, que poderiam auxiliar 

no reconhecimento e na uniformidade da classificação dessas lesões de 

acordo com o sítio. 

• Propor um novo sistema de graduação das displasias epiteliais orais, aplicado

de forma mais objetiva e que considera particularidades anatômicas, 

citológicas, etiológicas e histológicas da cavidade oral. 

• Avaliar se existem diferenças entre os diagnósticos quando os diferentes

sistemas são aplicados. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana da 

Faculdade de Odontologia, Universidade de São Paulo, sob protocolo nº 3.065.657 

(ANEXO A). 

4.1 MATERIAL 

Os casos foram selecionados a partir do programa Laudo & Imagem® do 

Serviço de Patologia Cirúrgica da Faculdade de Odontologia da Universidade de 

São Paulo. Não houve determinação de período específico na busca, que se limitou 

apenas à obtenção do número de casos desejados para a avaliação. No final, 

verificou-se que os casos utilizados estavam registrados entre maio/2005 e 

janeiro/2020. 

Pacientes que apresentaram biópsias em múltiplos sítios em períodos 

semelhantes, ou quando havia dados de investigação sobre leucoplasia verrucosa 

proliferativa foram excluídos do estudo, assim como amostras que apresentavam 

corte com orientação oblíqua ou profundidade insuficiente. 

4.2 MÉTODOS 

4.2.1 Caracterização da amostra 

Todos os casos selecionados haviam sido diagnosticados anteriormente com 

algum grau de displasia, mas a graduação não foi registrada para o estudo. Dados 

como localização, sexo, idade e hábitos, quando informados no sistema, foram 

registrados em tabelas. Não houve divisão das amostras obtidas através de biópsia 

incisional ou excisional. 

4.2.2 Grupos 

Os casos foram divididos em grupos de acordo com a localização na cavidade oral, 

baseando-se na premissa de que, caso venha a se tornar um carcinoma, este fosse 



45 

 

classificado como carcinoma epidermoide oral (CEO).  São estas: gengiva (GE), 

língua (LI), mucosa jugal (MJ), assoalho (ASS), palato duro (PD) e trígono retromolar 

(TR). Para cada um destes grupos, 50 casos foram selecionados. 

 

4.2.3 Análise histopatológica e graduação das displasias epiteliais 

  

A análise histopatológica dos casos selecionados foi feita pela inspeção de um 

avaliador, através da  microscopia de luz, de cortes de 5 micrômetros corados por 

hematoxilina e eosina (HE) e dispostos em lâminas de vidro, e após análise da 

extensão total do tecido, os aspectos morfológicos identificados foram devidamente 

tabulados para posterior quantificação.  Para os casos que apresentavam dobras no 

tecido, bolhas na lamínula ou qualquer dano que prejudicasse a visualização, novas 

lâminas de vidro foram confeccionadas. 

 Apenas 5 casos eram analisados por dia, os casos analisados eram escolhidos 

de forma randomizada, e somente a localização anatômica do local onde foi 

realizada a biópsia era conhecida. Dessa forma, era possível simular a rotina de 

diagnóstico em um laboratório de patologia oral. As áreas marginais do tecido foram 

excluídas da análise, porque frequentemente apresentam hipercromatismo 

artefatual.  

 Inicialmente, a análise consistiu na observação e tabulação da presença ou 

ausência dos critérios de displasia epitelial oral propostos pela OMS, 2005, a saber:  

 

Tabela 4.2 - Critérios de displasia epitelial analisados no estudo, propostos pela OMS, 2005. 

Critérios arquiteturais Critérios citológicos 

Estratificação epitelial irregular Anisonucleose 

Perda da polaridade das células 

basais 

Anisocitose 

Aumento do número de figuras 

mitóticas 

Pleomorfismo nuclear 

Mitoses superficiais Pleomorfismo celular 

Disqueratose Aumento no número e tamanho do 

nucléolo 
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Perda de coesão celular Hipercromatismo 

Projeções em forma de “gota” Mitoses atípicas 

Pérolas de queratina nas cristas 

epiteliais 

Variação da razão núcleo/citoplasma 

Fonte: Adaptado de Reibel et al. (5) 

Além destes critérios, outras características morfológicas que poderiam 

influenciar no diagnóstico, foram inspecionadas e marcadas quanto à presença ou 

ausência: hiperqueratose, atrofia epitelial e inflamação. 

Em seguida, foi realizado a graduação das atipias encontradas no tecido. O 

primeiro sistema utilizado foi o sistema OMS, 2017 (5), levando em consideração a 

“pior” região para o diagnóstico, na tentativa de reproduzir um padrão utilizado por 

patologistas na rotina diária. Se presentes, as atipias foram classificadas como sem 

displasia, displasia leve, moderada ou intensa.  

A segunda classificação foi realizada aplicando um sistema binário proposto 

pelos pesquisadores, agrupando os casos como “sem displasia” ou “com displasia”. 

Os mesmos critérios propostos pela OMS, 2005, foram utilizados, mas além destes, 

os critérios adicionais também foram considerados para esta classificação. Nesta 

classificação, a análise considerava o sítio da lesão, a presença de inflamação como 

possível fator influenciador e a possibilidade da presença de candidíase 

4.2.4 Análise estatística 

Para avaliar a associação entre os diferentes sítios da cavidade oral, os critérios 

individuais, o sistema OMS e o sistema binário proposto, foi utilizado o teste delta de 

Somers (ou Somers 'd), uma medida não paramétrica da força e direção da 

associação que existe entre duas variáveis.  

A hipótese testada é que não havia padrões de critérios individuais para 

diagnóstico de displasia de acordo com o sítio, e que, apesar das variações 

anatômicas e morfológicas de cada região, o sistema OMS poderia ser aplicado 

integralmente na cavidade oral, sem adaptações ou particularidades. Rejeita-se esta 

hipótese quando o p-valor é significativo (p>0,050), indicando diferença entre as 
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proporções testadas. O mesmo se aplica na análise dos sistemas de graduação 

utilizados. 
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5  RESULTADOS 

 A análise morfológica das lesões permitiu identificar, tabular e quantificar os 

critérios para cada lesão biopsiada, individualmente, de todos os grupos, de modo 

comparativo. Foram contabilizadas 300 lesões distintas, 50 de cada sítio oral 

considerado. 

5.1 ANÁLISE DO SISTEMA OMS E NOVO MÉTODO PROPOSTO, DE ACORDO 

COM A LOCALIZAÇÃO 

5.1.1 Sistema OMS, 2017 

Dos casos localizados em gengiva, 14 (28%) não apresentaram displasia. 

Dos casos restantes, 12 (24%) apresentavam displasia leve; 18 (36%) 

apresentavam displasia moderada; e 6 (12%) apresentavam displasia grave (Gráfico 

5.1).  

Gráfico 5.1 - Distribuição do número percentual de casos de gengiva, considerando a 
classificação OMS, 2017 

Fonte: a autora. 
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Em língua, 5 (10%) casos foram classificados como sem displasia, 15 (30%) 

casos como displasia leve, 15 (30%) como displasia moderada, 15 (30%) como 

displasia intensa (Gráfico 5.2).  

Gráfico 5.2 - Distribuição do número percentual de casos de língua, considerando a 
classificação OMS, 2017 

Fonte: a autora. 

Na mucosa jugal, os resultados mostraram que 21 (42%) casos foram 

classificados como sem displasia, 6 (12%) foram classificados como displasia leve, 

17 (34%) como displasia moderada, 6 (12%) como displasia intensa (Gráfico 5.3).  
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Gráfico 5.3 - Distribuição do número percentual de casos de mucosa jugal, considerando a 
classificação OMS, 2017 

Fonte: a autora. 

No assoalho bucal não foi encontrada displasia em apenas 3 (6%) casos.  Em 

12 casos (24%) as atipias foram classificadas como leve; em 22 (44%) como 

moderada, 13 (26%) como intensa (Gráfico 5.4). 

Gráfico 5.4 - Distribuição do número percentual de casos de assoalho, considerando a 
classificação OMS, 2017 

Fonte: a autora. 
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Figura 5.1 - HE, x20. Fotomicrografia de corte histológico de fragmento de mucosa revestido por 
epitélio estratificado pavimentoso, com áreas de atrofia e pleomorfismo celular; perda da 
estraficação epitelial, anisocitose, anisonucleose e raras projeções em gota. Displasia 
intensa 

Fonte: autora. 

Quando a localização foi palato duro, 12 (24%) casos não apresentaram 

displasia; 17 (34%) casos apresentavam displasia leve, 15 (30%) casos 

apresentavam displasia moderada, e 6 (12%) casos como displasia intensa (Gráfico 

5.5).  

Gráfico 5.5 - Distribuição do número percentual de casos de palato duro, considerando a classificação 
OMS, 2017 

Fonte: a autora. 
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Em trígono retromolar, apenas 6 (12%) casos não apresentavam displasia 

epitelial. Em 19 (38%) casos, foi encontrada displasia leve; 16 (32%) apresentavam 

displasia moderada e 9 (18%) casos apresentavam displasia intensa (Gráfico 5.6). 

Gráfico 5.6 - Distribuição do número percentual de casos de trígono retromolar, considerando a 
classificação OMS, 2017 

Fonte: a Autora 

A análise estatística realizada através do teste D de Somers não evidenciou 

significância estatística entre os diferentes sítios da cavidade oral e os graus de 

displasias encontrados, de acordo com o sistema OMS (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1 - Distribuição do número percentual de todos os casos, considerando a classificação 
OMS, 2017; p*: teste D de Somers 

variáveis RELAÇÃO SISTEMA OMS X LOCALIZAÇÃO 

SD DL DM DI n p* 

GE 14 (28%) 12 (24%) 18 (36%) 6 (12%) 50 

0,309 

LI 5 (10%) 15 (30%) 15 (30%) 15 (30%) 50 

MJ 21 (42%) 6 (12%) 17 (34%) 6 (12%) 50 

ASS 3 (6%) 12 (24%) 22 (44%) 13 (26%) 50 

PD 12 (24%) 17 (34%) 15 (30%) 6 (12%) 50 

TR 6 (12%) 19 (38%) 16 (32%) 9 (18%) 50 

TOTAL 61 (20,3%) 81 (27%) 103 

(34,3%) 

55 (18,3%) 300 

(100%) 

Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR – trígono 
retromolar; SD – sem displasia; DL – displasia leve; DM – displasia moderada; DI – displasia intensa. n – 
número total. p – significância estatística 
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5.1.2 Sistema proposto: sem displasia/ com displasia 

Dos casos localizados em gengiva, 35 (70%) dos casos observados foram 

classificados como “com displasia”, e 15 (30%) com “sem displasia” (Gráfico 5.7).  

Gráfico 5.7 - Distribuição do número percentual de casos de gengiva, considerando a classificação 
proposta pelo estudo 

Fonte: a autora. 

Em língua, os resultados mostraram que 5 (10%) foram classificadas como 

“sem displasia” e 45 (90%) como “com displasia” (Gráfico 5.9).  

Gráfico 5.8 - Distribuição do número percentual de casos de língua considerando a classificação 
proposta pelo estudo 

Fonte: a autora. 
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Já em mucosa jugal, 13 casos foram classificados como “sem displasia”, e 37 

casos como “com displasia” (Gráfico 5.9). 

Gráfico 5.9 - Distribuição do número percentual de casos de mucosa jugal, considerando a 
classificação proposta pelo estudo 

Fonte: a autora. 

Nos casos de assoalho, foi verificado que 3 casos foram classificados como 

sem displasia e, e 47 como “com displasia” (Gráfico 5.10). 

Gráfico 5.10 - Distribuição do número percentual de casos de assoalho, considerando a 
classificação proposta pelo estudo 

Fonte: a Autora 



55 

Em palato duro, 19 (38%) casos foram classificados como sem displasia, e 31 

(62%) como com displasia (Gráfico 5.11).  

Gráfico 5.11 - Distribuição do número percentual de casos de palato duro, considerando a 
classificação proposta pelo estudo 

Fonte: a Autora 

Por fim, quando considerados os casos de trígono retromolar, 6 (12%) casos 

foram classificados como sem displasia, e 44 (88%) casos como presença de 

displasia (Gráfico 5.12). 

Gráfico 5.12 - Distribuição do número percentual de casos de trígono retromolar, 
considerando a classificação proposta pelo estudo 

Fonte: a Autora 
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A análise estatística realizada através do teste D de Somers evidenciou 

significância estatística entre os diferentes sítios da cavidade oral e os graus 

classificação das displasias encontrados, de acordo com o sistema binário proposto 

pelos autores (Tabela 5.2). 

Tabela 5.2-  Distribuição do número percentual de todos os casos, considerando a classificação “Sem 
displasia/Com displasia”; p*: teste D de Somers 

RELAÇÃO SISTEMA PROPOSTO X LOCALIZAÇÃO 

SD CD n p* 

GE 15 (30%) 35 (70%) 50 

0,026 

LI 5 (10%) 45 (90%) 50 

MJ 13 (26%) 37 (74%) 50 

ASS 3 (6%) 47 (94%) 50 

PD 19 (38%) 31(62%) 50 

TR 6 (12%) 44 (88%) 50 

TOTAL 61 (20,03%) 239 (79,6%) 300 (100%) 

Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR – trígono 

retromolar; SD – sem displasia; CD – com displasia. 

n – número total 

p – significância estatística 

Na figura 5.2, evidenciou-se um caso que foi considerado sem displasia em 

ambos os sistemas pelo observador. 
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Figura 5.2 - HE, x20. Fotomicrografia de corte histológico de um fragmento de mucosa oral (AB) 
exibindo o epitélio estratificado pavimentoso hiperparaqueratinizado e acantose. No 
tecido conjuntivo não há inflamação 

Fonte: a autora.

5.2 ANÁLISE DA PRESENÇA DOS CRITÉRIOS INDIVIDUAIS PARA A 

IDENTIFICAÇÃO DA DISPLASIA EPITELIAL, DE ACORDO COM A LOCALIZAÇÃO 

E A CLASSIFICAÇÃO ATRIBUÍDA 

 Em cada caso foi observado, na região considerada de pior campo, a presença 

de cada critério arquitetural e citológico proposto pela OMS, 2005, para a 

caracterização como displasia epitelial oral. Além dos critérios, outras características 

relevantes foram marcadas como presentes ou ausentes, sendo elas: 

hiperqueratose, atrofia do epitélio e presença de infiltrado inflamatório na lâmina 

própria.  

5.2.1 CRITÉRIOS ARQUITETURAIS – OMS, 2005 

A estratificação epitelial irregular foi o primeiro critério observado (Figura 5.2). 

Nos casos de gengiva, este critério estava presente em 39 (78%) casos, enquanto 
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nos casos de língua, mucosa jugal e assoalho, estava presente em 48 (96%), 43 

(86%) e 48 (96%) dos casos respectivamente. Em 41 (82%) dos casos de palato 

duro o critério foi observado, e 47 (94%) dos casos de trígono também 

apresentavam esta característica (Gráfico 5.13).  

Gráfico 5.13 - Distribuição do número percentual de casos apresentando estratificação epitelial 
irregular e perda de polaridade das células da camada basal, de acordo com a 
localização da lesão 

Fonte: a autora 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR 

– trígono retromolar.

O critério perda de polaridade das células basais foi visto em 39 (78%) dos 

casos de gengiva, 42 (84%) dos casos de língua, 35 (70%) dos casos de mucosa 

jugal, 49 (98%) dos casos de assoalho. Em palato duro e trígono retromolar, os 

casos observados foram 41 (82%) e 48 (96%), respectivamente (Figura 5.3, Gráfico 

5.14). 
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Gráfico 5.14 - Distribuição do número percentual de casos apresentando perda de polaridade das 
células da camada basal, de acordo com a localização da lesão 

Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR 

– trígono retromolar.

Figura 5.3 - HE, x40. Fotomicrografia Corte histológico de fragmento de mucosa. Epitélio estratificado 
pavimentoso exibindo perda da estratificação epitelial limitada ao terço inferior e perda 
da polaridade das células basais. Outros critérios citológicos também podem ser 
observados 

Fonte: a autora.
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O aumento no número de figuras de mitose foi observado, quando em 

gengiva, em 5 (10%) dos casos; enquanto nos casos de língua, mucosa jugal e 

assoalho, estava presente em 4 (8%), 5 (10%) e 5 (10%) dos casos, 

respectivamente. Em dos casos de palato duro o critério foi observado em apenas 3 

(6%), e 6 (12%) e dos casos de trígono também apresentavam esta característica.  

Gráfico 5.15 - Distribuição do número percentual de casos apresentando aumento do número de 
figuras de mitose, de acordo com a localização da lesão 

Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR – 

trígono retromolar. 

O critério mitoses superficiais foi visto em 9 (18%) dos casos de gengiva, 8 

(16%) dos casos de língua, 9 (18%) dos casos de mucosa jugal, 10 (20%) dos casos 

de assoalho. Em palato duro e trígono retromolar, os casos observados foram 2 

(4%) e 6 (12%), respectivamente (Gráfico 5.16). 
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Gráfico 5.16 - Distribuição do número percentual de casos apresentando mitoses superficiais, de 
acordo com a localização da lesão 

 

 

Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; 

TR – trígono retromolar. 

 

O critério disqueratose (Figura 5.4) foi observado, quando em 

gengiva/rebordo, em 9 (18%) casos; enquanto nos casos de língua, mucosa jugal e 

assoalho, estava presente em 9 (18%), 8 (16%) e 7 (14%) dos casos, 

respectivamente. Nos casos de palato duro o critério foi observado em 7 (14%) e 

dos casos de trígono também apresentavam esta característica (Gráfico 5.17).  

Gráfico 5.17 - Distribuição do número percentual de casos apresentando disqueratose 
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Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; 

TR – trígono retromolar. 
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Figura 5.4 - HE, x20. Fotomicrografia do corte histológico de fragmento de mucosa revestido por 
epitélio estratificado pavimentoso, evidenciando disqueratose. Outras atipias podem ser 
observadas 

Fonte: a autora; 

O critério perda de coesão celular foi vista em 7 (14%) dos casos de gengiva, 

16 (32%) dos casos de língua, 10 (20%) dos casos de mucosa jugal, 15 (30%) dos 

casos de assoalho. Em palato duro e trígono retromolar, os casos observados foram 

3 (6%) e 14 (28%), respectivamente (Gráfico 5.18). 
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Gráfico 5.18 - Distribuição do número percentual de casos apresentando perda de coesão epitelial, 
de acordo com a localização da lesão 

Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR 

– trígono retromolar.

Projeções em forma de gota foram observadas (Figura 5.5), quando em 

gengiva/rebordo, em 7 (14%) dos casos; enquanto nos casos de língua, mucosa 

jugal e assoalho, estava presente em dos 18 (36%), 12 (24%) e 12 (24%) dos casos, 

respectivamente. Em 9 (18%) dos casos de palato duro o critério foi observado, em 

11 (22%) dos casos de trígono também apresentavam esta característica (Gráfico 

6.19). 
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Gráfico 5.19 - Distribuição do número percentual de casos apresentando projeções em forma de gota, 
de acordo com a localização da lesão 

 

 

Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR 

– trígono retromolar. 

 

 

Figura 5.5 - HE, x10. Fotomicrografia de corte histológico de fragmento de mucosa evidenciando 
projeções em gota 

 

Fonte: a autora. 
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As pérolas de queratina foram vistas em 2 (4%) dos casos de gengiva, 3 (6%) 

dos casos de língua, 1 (2%) dos casos de mucosa jugal, 4 (8%) dos casos de 

assoalho. Em palato duro houve 1 (2%) caso com esta característica, e 4 (8%) casos 

apresentaram esta característica quando em trígono retromolar (Gráfico 5.20). 

 

Gráfico 5.20 - Distribuição do número percentual de casos apresentando pérolas de queratina, de 
acordo com a localização da lesão 

 

 

Fonte: a Autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR 

– trígono retromolar. 

 

 

A análise estatística realizada através do teste D de Somers não evidenciou 

significância estatística entre os diferentes sítios da cavidade oral e critérios 

arquiteturais para diagnóstico da displasia epitelial oral, de acordo com o sistema 

OMS (Tabela 5.3). 
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Tabela 5.3 - Distribuição do número percentual de casos, considerando cada sítio da cavidade oral e 
os critérios arquiteturais propostos pela OMS, 2005. p*: teste D de Somers 

 

VARIÁVEIS Grupos (%) 

GV LI MJ ASS PD TR p* 

Estratificação epitelial irregular 78 96 86 96 82 94 0,725 

Perda de polaridade 78 84 70 98 82 96 0,153 

Aumento no número de figuras de 

mitose 

10 8 10 10 6 12 0,355 

Mitoses superficiais 18 16 22 14 10 16 0,709 

Disqueratose 18 18 16 14 14 20 0,661 

Perda de coesão 14 32 20 30 6 28 0,674 

Projeção em forma de gota 14 36 24 24 18 22 0,111 

Pérolas de queratina 4 6 2 8 2 4 0,431 

Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR – trígono 

retromolar;  

p – significância estatística 

 

 

 5.2.2 Critérios celulares – OMS, 2005 

 

A anisonucleose foi observada, quando em gengiva/rebordo, em 19 (38%) dos 

casos; enquanto nos casos de língua, mucosa jugal e assoalho, estava presente em 

27 (54%), 28 (56%) e 35 (70%) dos casos, respectivamente. Nos casos de palato 

duro, o critério foi observado em 29 (58%) e 29 (58%) casos de trígono também 

apresentavam esta característica (Gráfico 5.21).  
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Gráfico 5.21 - Distribuição do número percentual de casos apresentando anisonucleose, de acordo 
com a localização da lesão 

 

 

Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR – trígono 

retromolar. 

 

O critério anisocitose foi vista em 17 (34%) dos casos de gengiva, 23 (46%) 

dos casos de língua, 24 (48%) dos casos de mucosa jugal, 36 (72%) dos casos de 

assoalho. Em palato duro e trígono retromolar, os casos observados foram, 26 

(54%) e 26 (54%), respectivamente (Gráfico 5.22). 

 

Gráfico 5.22 - Distribuição do número percentual de casos apresentando anisocitose, de acordo com 
a localização da lesão 

 

Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR – trígono 

retromolar. 
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O aumento no número e tamanho dos nucléolos foi observado, quando em 

gengiva/rebordo, em 12 (24%) dos casos; enquanto nos casos de língua, mucosa 

jugal e assoalho, estava presente em 13 (26%), 17 (34%) e 14 (28%) dos casos, 

respectivamente. Em 19 (38%) dos casos de palato duro o critério foi observado e 

19 (38%) dos casos de trígono também apresentaram esta característica (Gráfico 

5.23).  

 

Gráfico 5.23 - Distribuição do número percentual de casos apresentando aumento no tamanho e 
número de nucléolos, de acordo com a localização da lesão 

 

 

Fonte: a autora 

 

 

O critério hipercromatismo foi visto em 22 (44%) dos casos de gengiva, 26 

(52%) dos casos de língua, 32 (64%) dos casos de mucosa jugal, 31 (62%) dos 

casos de assoalho. Em palato duro e trígono retromolar, os casos assinalados foram 

25 (50%) e 30 (60%), respectivamente (Gráfico 5.24).  
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Gráfico 5.24 - Distribuição do número percentual de casos apresentando hipercromatismo, de acordo 
com a localização da lesão 
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Fonte: a autora 

 

Mitoses atípicas foram observadas, quando em gengiva/rebordo, em 10 (20%) 

dos casos; enquanto nos casos de língua, mucosa jugal e assoalho, estava presente 

em 15 (30%), 14 (28%) e 13 (26%) dos casos, respectivamente. Nos casos de 

palato duro, o critério foi assinalado em apenas 6 (12%) e 10 (20%) dos casos de 

trígono também a esta característica (Gráfico 5.25). 

 

Gráfico 5.25 - Distribuição do número percentual de casos apresentando mitoses atípicas, de acordo 
com a localização da lesão 

 

 

Fonte: a autora 
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O critério variação da razão núcleo/citoplasma foi visto em 15 (30%) dos 

casos de gengiva, 22 (44%) dos casos de língua, 18 (36%) dos casos de mucosa 

jugal, 27 (54%) dos casos de assoalho. Em palato duro e trígono retromolar, os 

casos assinalados foram 17 (34%) e 15 (30%), respectivamente (Gráfico 5.26).  

 

Gráfico 5.26 - Distribuição do número percentual de casos apresentando variação da razão 
núcleo/citoplasma, de acordo com a localização da lesão 

 

 

Fonte: a autora 

 

 

A análise estatística realizada através do teste D de Somers não evidenciou 

significância estatística entre os diferentes sítios da cavidade oral e critérios 

citológicos para diagnóstico das displasias epiteliais orais, de acordo com o sistema 

OMS (Tabela 5.4). 
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Tabela 5.4 - Distribuição do número percentual de casos, considerando cada sítio da cavidade oral e 
os critérios citológicos propostos pela OMS, 2005. p*: teste D de Somers 

 

Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR – trígono 

retromolar. 

p – significância estatística 

 

 

5.2.3 Características adicionais que podem influenciar no diagnóstico 

 

A hiperqueratose foi observada, quando em gengiva/rebordo, em 46 (92%) dos 

casos; enquanto nos casos de língua, mucosa jugal e assoalho, estava presente em 

41 (82%), 48 (96%) e 47 (94%) dos casos, respectivamente. Nos casos de palato 

duro, o critério foi assinalado em 44 (88%) casos, e 44 (88%) dos casos de trígono 

também apresentavam esta característica (Gráfico 5.27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIÁVEIS Grupos (%) 

GV LI MJ ASS PD TR p 

Anisonucleose 38 54 56 70 58 78 0,660 

Anisonicitose 34 46 48 72 52 52 0,828 

Aumento no número e tamanho dos 

nucléolos 

24 26 34 28 38 38 0,735 

Hipercromatismo 44 52 64 62 50 60 0,573 

Mitoses atípicas 20 30 28 26 12 20 0,555 

Variação da razão núcleo/citoplasma 30 44 36 54 34 30 0,580 
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Gráfico 5.27 - Distribuição do número percentual de casos apresentando aumento 
hiperqueratose, de acordo com a localização da lesão 
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Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR – trígono 

retromolar. 

 

 

A atrofia epitelial foi vista em 8 (16%) dos casos de gengiva, 17 (34%) dos 

casos de língua, 8 (16%) dos casos de mucosa jugal, 23 (46%) dos casos de 

assoalho. Em palato duro e trígono retromolar, os casos assinalados foram 8 (16%) 

e 2 (4%), respectivamente (Gráfico 5.28). 
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Gráfico 5.28 - Distribuição do número percentual de casos apresentando aumento hiperqueratose 
e atrofia epitelial, de acordo com a localização da lesão 

 

 

Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR – trígono 

retromolar. 

  

 

A inflamação foi vista em 27 (54%) dos casos de gengiva, 40 (80%) dos casos 

de língua, 39 (78%) dos casos de mucosa jugal, 33 (66%) dos casos de assoalho. 

Em palato duro e trígono retromolar, os casos assinalados foram 39 (78%) e 35 

(70%), respectivamente (Gráfico 5.29).  
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Gráfico 5.29 - Distribuição do número percentual de casos apresentando inflamação, de acordo com 
a localização da lesão 
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Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR – trígono 

retromolar. 

A análise estatística realizada através do teste D de Somers não evidenciou 

significância estatística entre os diferentes sítios da cavidade oral e critérios 

adicionadas analisados (Tabela 5.5). 

Tabela 5.5 - Distribuição do número percentual de casos, considerando cada sítio da cavidade oral e 
os critérios adicionais analisados. p*: teste D de Somers 

Fonte: a autora. 

Legenda: GE – gengiva; LI – língua; MJ – mucosa jugal; ASS – assoalho; PD – palato duro; TR – trígono 

retromolar. 

p – significância estatística 

VARIÁVEIS Grupos (%) 

GV LI MJ ASS PD TR p 

Hiperqueratose 92 82 96 94 88 88 0,580 

Atrofia 16 34 16 46 16 4 0,203 

Inflamação 54 80 78 66 78 70 0,086 
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6 DISCUSSÃO 

O termo displasia significa, literalmente, “crescimento desordenado”, 

conceituando o desenvolvimento de atipia citológica e uma anormalidade na 

maturação das células dentro de um tecido (18, 32). No contexto das lesões orais 

potencialmente malignas, diagnosticar e classificar a displasia epitelial é ainda hoje a 

principal ferramenta de predição e tratamento dos pacientes que apresentam esta 

condição. Contudo, inúmeras complexidades estão envolvidas no assunto. 

Identificação dos critérios histológicos, discordância sobre quais critérios contribuem 

mais para o diagnóstico de uma lesão, sistemas de graduação propostos e o seu 

real valor preditivo na evolução para o carcinoma epidermoide oral (CEO) são 

alguns deles (33, 34).  

Neste estudo, buscou-se abordar e analisar os critérios citados e o sistema de 

graduação preconizado e mais utilizado no mundo atualmente, considerando o sítio 

intraoral de acometimento da lesão. Além deles, foram analisadas características 

histológicas não categorizadas como critérios para estes casos, mas que estão 

frequentemente presentes. 

Os critérios para o diagnóstico de displasia foram propostos pela primeira vez 

em 1980, e uma última modificação foi realizada em 2005. Estes critérios foram 

importados do diagnóstico das displasias epiteliais do colo do útero, amplamente 

estudadas há décadas. Contudo, considerações devem ser feitas sobre esta 

utilização (34, 35).  

Diferentemente do colo do útero, o epitélio estudado apresenta diferentes 

características anatômicas, morfológicas e funcionais entre os diferentes sítios (30, 

36). Apesar disso, as LPM que acometem as diferentes localizações são agrupadas 

nos estudos epidemiológicos e classificações. Se, por definição, displasia epitelial é 

um conjunto de atipias que interferem na proliferação e maturação epitelial, parece 

ser compreensível questionar a apresentação fenotípica destas atipias entre as 

diferentes localizações, já que estas possuem diferentes vias celulares de 

maturação, turnover, especializações, ação dos fatores etiológicos envolvidos etc. 

(36, 37, 38) .  Nossa hipótese é que isso poderia refletir na apresentação histológica 

das lesões.  

Para avaliar a possibilidade de padrões de características morfológicas de 

displasia nos diferentes sítios da cavidade oral, foi realizado o teste de associação 
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de cada um destes critérios de acordo com sítio. Não foi encontrada significância 

estatística em nenhum dos critérios analisados. Apesar disso, deve-se fazer uma 

análise sob a ótica da plausibilidade biológica destas atipias encontradas.  

Como já amplamente mostrado na literatura, lesões que apresentavam maior 

grau de displasia no sistema OMS também apresentavam maior número de atipias 

celulares e arquiteturais. Algumas atipias foram observadas em menor número, mas 

sempre combinadas ao maior grau de alteração tecidual e o maior número de 

critérios presentes. Destacaram-se projeções em forma de gota, pérolas de 

queratina, aumento no número de mitoses, mitoses superficiais e disqueratose. 

Quando combinadas, estas atipias foram mais frequentes em língua e assoalho 

bucal. Algumas características arquitetônicas já foram associadas aos resultados 

clínicos, como projeções em forma de gota, perda de polaridade basal das células e 

as mitoses anormalmente superficiais apresentaram associação estatística com a 

taxa de malignização. Da mesma forma, mitoses atípicas, pleomorfismo nuclear e 

celular e múltiplos nucléolos foram características citológicas associado ao resultado 

clínico (19). O desfecho clínico não foi avaliado no presente estudo, mas, se 

considerarmos que parte destas atipias foram observadas nos locais que 

frequentemente apresentaram graus acentuados de displasia, e ainda, que são 

sítios que possuem maior taxa de malignização, pode-se considerar favoravelmente 

estes resultados.  

Embora existam critérios para a classificação histológica dessas lesões, 

inúmeros estudos prévios mostraram uma concordância geralmente fraca entre os 

patologistas (23, 33). Alguns autores apontam como limitação dos estudos sobre 

concordância inter-avaliador o número de patologistas envolvidos na análise, 

reduzindo assim a generalização dos resultados (32). Em partes, essa contestação é 

plausível, visto a necessidade de resultados para padronização deste diagnóstico a 

partir de métodos mais específicos, o que demanda estudos amplos e com múltiplos 

observadores. Contudo, deve-se considerar que os estudos feitos neste assunto 

refletem, em parte, as possibilidades na rotina de um laboratório de patologia oral, 

que nem sempre dispõe de observadores calibrados e com o mesmo grau de 

experiência. O presente estudo contou com apenas um observador, o que pode ser 

considerado uma limitação. 

Corroborando com a literatura sobre a falta de concordância, 20% do total de 

casos analisados (n=61) no presente estudo foram diagnosticados como “sem 
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displasia” de acordo com o sistema OMS, apesar de todos casos terem sido 

previamente diagnosticados com algum grau de displasia. O serviço de patologia 

cirúrgica da FOUSP, banco dos casos obtidos para a pesquisa, referência em todo o 

Brasil e com mais de 100.000 casos registrados, conta com 5 patologistas atuando 

diretamente na rotina histopatológica, com diferentes tempos de carreira e graus de 

experiência no assunto, além de alunos de pós graduação supervisionados. Uma 

análise sistemática de todas as lesões potencialmente malignas analisadas no 

serviço certamente revelaria que a discordância existe, tanto inter-observador 

quanto intra-observador, o que confirma a complexidade do diagnóstico e 

classificação deste grupo de lesões.  

A literatura mostra que, em geral, os sistemas de classificação funcionam 

bem quando se considera lesões displásicas de alto grau ou malignidade, mas 

apresentam desempenho ruim para lesões displásicas de baixo grau. Para essas 

lesões de baixo grau, as atipias podem ser sutis e há considerável sobreposição 

com atipias histológicas inflamatórias e reativas. Isso ocorre porque muitos dos 

aspectos reparadores ou regenerativos, frequentemente presentes no epitélio da 

cavidade oral, dessas lesões podem ser indistinguíveis das atipias presentes na 

verdadeira displasia epitelial. (9, 19, 32, 39).  Nesse sentido, também foi feita a 

análise de outras características histológicas, que apesar de não padronizadas neste 

contexto, estão frequentemente presentes no local da alteração e que também 

podem ser encontradas em lesões reativas. Foram analisadas hiperqueratose, 

inflamação e atrofia, e não houve associação entre a presença destas 

características e o sítio analisado. São escassos os dados na literatura sobre a 

presença destas, principalmente sobre as últimas, nos casos de DEO. Portanto, é 

necessário, novamente, um maior entendimento biológico que as justifique e que 

possa favorecer a compreensão destas grupo de lesões. 

Na cavidade oral, a displasia epitelial pode ser encontrada nas lesões que se 

apresentam clinicamente como leucoplasia na grande maioria dos casos, cuja 

prevalência global estimada é de 1,5% -2,5% (18, 40). Neste estudo, dos 91% dos 

casos diagnosticados com algum grau de displasia foram descritos como placas ou 

manchas brancas, apresentando histologicamente hiperqueratose, correspondente 

ao quadro de leucoplasia. O local de acometimento mais comum foi a mucosa jugal. 

Casos de queilite actínica – LPM com alto número de casos no banco de dados - 

foram automaticamente excluídos deste estudo pela localização extraoral, o que leva 
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à inúmeros comportamentos e características que acreditamos não se assemelhar, 

morfologicamente e biologicamente, às LPMs que acometem a cavidade oral. 

Dos sítios que apresentaram maior distribuição de ausência de displasia e 

displasia leve no presente estudo, a mucosa jugal foi a mais frequente. DOST et al., 

2014, em estudo sistemático, mostraram que 31% das lesões foram encontradas na 

mucosa jugal, mas eram menos prováveis de serem displásicas e nenhuma evoluiu 

para malignidade (1). Mostramos, ainda, que um pequeno número as atipias 

citológicas e arquiteturais combinadas eram vistas nesta localização, diferentemente 

das características reativas analisadas, que foram bastante frequentes no local, 

apesar da falta de significância estatística. Deve-se analisar, nestes casos, se não 

existe nesta localização uma maior sobreposição de características reativas, como 

abordado anteriormente, ou se existem outros fatores que estejam relacionados a 

estes dados, para melhor compreensão das lesões neste sítio.  

Assoalho bucal e borda lateral de língua apresentaram maiores porcentagens 

de diagnóstico de displasia moderada e intensa. A literatura aponta que estes 

correspondem aos sítios de acometimento mais comuns do CEO, os casos em 

língua são um dos piores subsítios em termos de prognóstico. Assim como no colo 

do útero, a borda lateral de língua é revestida por um epitélio transicional. Inúmeras 

pesquisas preconizam esta localização para avaliação de tratamento, já que é 

considerado por alguns grupos uma entidade distinta das lesões em outras 

localizações. O CEO em borda lateral de língua mostra um fenótipo mais agressivo 

com propriedades de invasivo padrão de crescimento, invasão local rápida, resposta 

inflamatória mais intensa na interface tumoral, alta proporção de positividade 

linfonodal no momento do diagnóstico e alta taxa de recaída loco-regional (1, 26, 28 

41, 42, 43). Dessa forma, um sistema de graduação histológica da DEO que 

considera estes aspectos seria imprescindível no contexto da prevenção do CEO. 

Deve-se ainda considerar que, majoritariamente, a análise histopatológica das 

LPM é feita a partir de biópsias incisionais. A observação de apenas uma parte da 

área clinicamente visível pode não refletir o seu pior grau, sujeitando o paciente a 

mais um viés de diagnóstico. Isto explicaria, por exemplo, os casos que mesmo 

diagnosticados como displasia leve podem sofrer malignização. Dessa forma, o 

emprego de um novo sistema que preconiza apenas a detecção ou não da displasia 

tende a evitar tratamentos mais brandos ou sub-diagnóstico de uma lesão que, 

conhecidamente, não apresenta uniformidade molecular e morfológica. (44, 45).  
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Avaliamos o sistema OMS de classificação das displasias epiteliais orais, 

aplicando o nos diferentes grupos. O parâmetro para classificação das atipias 

teciduais neste sistema está baseado no envolvimento dos terços afetados, contudo, 

como já explicitado, este sistema não é capaz de predizer, de forma contínua, a 

progressão da lesão (9, 34, 42). Ainda, considerando os aspectos abordados sobre 

os diferentes sítios da cavidade oral, é controverso utilizar a mesma classificação, 

com os mesmos parâmetros, para todos eles. Não foi encontrada significância 

estatística nesta análise. Já na segunda classificação, foi observada associação 

entre a nova classificação entre os diferentes sítios da cavidade oral. 

O novo sistema proposto visa melhorar o viés de diagnóstico, considerando 

todos os tópicos abordados anteriormente, a partir de uma análise que apenas 

identifica a displasia. Dessa forma, evita-se a variabilidade na observação quanto à 

ênfase à certos critérios e considera outras características que possam estar 

influenciando no diagnóstico.  

Para a elaboração desde novo sistema, partimos do princípio que as atipias 

displásicas na cavidade oral não dependem necessariamente do envolvimento 

médio ou total do epitélio para evoluir para o CEO. Na maioria dos casos, a 

presença de displasias orais está acompanhada por queratinização, contrário das 

displasias não-queratinizantes do colo uterino que mostram um continuum de 

displasia leve, displasia moderada e displasia grave antes do desenvolvimento de 

carcinoma invasivo (16, 47). A maioria das alterações epiteliais displásicas 

queratinizadas, nas quais o carcinoma invasivo pode se desenvolver a partir de 

displasia limitada à zona basal inferior na ausência de displasia de espessura total 

(9, 16, 30). Entendemos, porém, que existem lesões que mesmo sem as atipias 

displásicas podem apresentar este desfecho. O “conceito” de hiperqueratose sem 

características de DEO, e que não seja uma lesão reativa, provavelmente seria um 

precursor do fenótipo displásico, segundo alguns autores (6).   

É importante destacar que o novo sistema visa colaborar, ainda, com o 

melhor entendimento entre o clínico e o patologista. Embora alguns casos possam 

não apresentar as atipias citológicas e arquiteturais que indiquem a presença da 

displasia, a manutenção do laudo histopatológico relatando outras atipias, como 

hiperqueratose, inflamação, atrofia epitelial, sugere a pesquisa de fatores etiológicos 

relacionados à lesão clinicamente visível e manutenção do acompanhamento da 

lesão, já que o descarte inicial da presença de displasia pode não ser definitivo.  Da 
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mesma forma, em casos de presença da displasia, a descrição histopatológica com 

as características observadas mantém o conceito de quanto maior o número de 

atipias, maior a tendência à malignização.  

Sabe-se ainda que existe variabilidade no tratamento do paciente de acordo 

com a classificação da displasia epitelial oral pela OMS e a filosofia do clínico que 

realiza o atendimento (46, 47, 48, 49, 50, 51). A divisão em apenas duas categorias 

poderia ser um aliado, facilitando a sistematização do tratamento, considerando, 

obviamente, os fatores influenciadores conforme o contexto. 

Dessa forma, entende-se que a aplicação de um sistema de classificação das 

displasias epiteliais orais que seja mais assertivo seria uma ferramenta essencial no 

diagnóstico precoce do CEO. A taxa de malignização das LPMs é considerada 

baixa, apesar da grande variabilidade entre os estudos epidemiológicos. Contudo, 

embora o evento seja de baixa frequência, o desfecho é catastrófico, logo, deve ser 

levado em consideração. 
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7 CONCLUSÔES 

A partir dos resultados obtidos, não foi encontrado um padrão de características 

das displasias epiteliais orais, que viriam a favorecer o diagnóstico e classificação 

destas lesões de acordo com o sítio acometido, apesar de ser possível observar 

uma frequência característica de alguns critérios nos variados grupos. 

Quando aplicado o sistema OMS de classificação das displasias epiteliais, não 

houve significância estatística entre o uso do sistema OMS e os sítios, ao contrário 

da classificação proposta pelo estudo. 

Nossos resultados reforçam a necessidade de novos métodos de avaliação e 

um olhar diferentes para o grupo das displasias epiteliais orais. Os aspectos 

morfológicos permanecem como padrão ouro, e, se aliados à um entendimento 

biológico acurado e estudos colaborativos e à longo prazo, tendem como único e 

melhor resultado o tratamento mais eficaz do paciente. 
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