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RESUMO 
 
 
 
 
 

Propôs-se analisar os sialólitos pelas microscopias óptica comum e de luz 

polarizada. Utilizaram-se 15 casos, cujos blocos, lâminas e fichas de envio das 

peças cirúrgicas eram provenientes dos arquivos do Laboratório de Anatomia 

Patológica do Departamento de Estomatologia, disciplina de Patologia da Faculdade 

de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo. À microscopia óptica comum 

os espécimes foram analisados por meio das colorações hematoxilina-eosina de 

Harris e de Brown e Brenn. Observou-se que os sialólitos não têm estrutura 

uniforme, variando sua morfologia não apenas no mesmo espécime como também 

de um espécime para outro. O padrão lamelar de organização foi predominante 

tanto ao microscópio óptico comum como ao microscópio de luz polarizada. Houve a 

evidenciação de bactérias em todos os espécimes. Por meio da luz polarizada 

estabeleceu-se uma classificação para os padrões encontrados: linear, puntiforme, 

mosaico, radiado, homogêneo e misto. Nos espécimes que apresentavam tecido 

mole (26,6% da amostra) detectou-se a presença de mineralizações estromais 

puntiformes à luz polarizada. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sialadenite é a inflamação que ocorre nas glândulas salivares, podendo 

ser sua origem de causas variadas infecciosas ou não37,42,53,81,93,105. A maioria das 

infecções bacterianas, causadoras da sialadenite, origina-se de uma obstrução ou 

diminuição do fluxo salivar, permitindo assim a disseminação retrógrada de bactérias 

através do sistema ductal22,56,80,86,105. O bloqueio do ducto pode ser causado por 

sialolitíase, constrições congênitas ou por compressão de um tumor adjacente35,80,93. 

Sialolitíase é o termo utilizado para descrever a formação de cálculos e 

conseqüente bloqueio do fluxo salivar, no ducto excretor de saliva ou no próprio 

corpo da glândula16,35,92,106; esses cálculos, denominados sialólitos, são formados 

por uma porção orgânica e uma porção inorgânica, variando em tamanho desde 

microscópicos a cinco ou seis centímetros em seu maior eixo11,16,21,36,38,47,59,92,110,124. 

Geralmente são esféricos ou ovais quando formados no interior da glândula e 

alongados se formados intraductalmente10,16. 

A causa dos sialólitos é desconhecida54,80,92, seu desenvolvimento não 

está relacionado a qualquer desordem sistêmica no metabolismo de cálcio e 

fósforo58,80,89. 

Sendo mais comum sua presença nas glândulas submandibulares, os 

sialólitos podem ocorrer nas parótidas, sublinguais, bem como nas glândulas 

salivares acessórias de lábios, mucosa jugal, língua e palato5,43,44,51,58,66,81,84,89,95,125. 

Acredita-se que sua maior ocorrência nas glândulas submandibulares seja devido à 

viscosidade aumentada de sua saliva, bem como ao curso de seu ducto principal ser 

ascendente, longo e irregular43,66,125,127. 
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Os sialólitos podem ser únicos ou múltiplos, localizando-se em qualquer 

ponto do trajeto do ducto ou dentro da própria glândula80,106. Os cálculos pequenos, 

às vezes, se localizados na parte mais periférica do ducto, podem ser removidos 

pela massagem local até sua expulsão106; os maiores quase sempre exigem 

remoção cirúrgica; se estiverem próximos ou na intimidade da glândula, 

particularmente quando múltiplos, poderá ser necessária até a extirpação da 

glândula66,106,125. 

As tomadas radiográficas oclusais são as mais apropriadas para a 

visualização de sialólitos localizados na porção terminal do ducto submandibular; 

nas radiografias panorâmicas ou periapicais o cálculo pode aparecer superposto à 

mandíbula podendo ser confundido com uma lesão intra-óssea. Múltiplos cálculos na 

parótida podem mimetizar, radiograficamente, linfonodos parotídeos calcificados, 

como pode ocorrer na tuberculose52,80,105.  

Nem todos os cálculos salivares podem ser detectados em radiografias 

convencionais devido ao grau de mineralização diminuído, nesses casos é indicada 

a realização de uma sialografia37,52, ou seja, a injeção retrógrada de um material 

radiopaco no sistema de ductos da glândula salivar e o estudo de sua distribuição 

por meio de uma radiografia, a sialografia é contra-indicada em sialadenite aguda106. 

A cintilografia102, também tem sido utilizada como substituição da sialografia48. 

Outras técnicas mais avançadas como ultrassonografia37,82,102, 

sialoendoscopia74,78,126, litotripsia50, tomografia computadorizada, imagem por 

ressonância magnética92 ou sialolitectomia com Laser de CO2
8, associadas79,82,102 ou 

não, têm sido cada vez mais utilizadas, algumas apenas para diagnóstico, outras 

como tratamento. Uma técnica não muito atual, porém, citada e utilizada em 
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diagnóstico diferencial para carcinoma mucoepidermóide de alto grau é a citologia 

por aspiração com agulha fina37,113.  

Cortes desmineralizados dessas estruturas nos mostram padrões 

semelhantes aos padrões encontrados em cálculos de outros sistemas excretórios 

(rins, bexiga e vesícula biliar): um núcleo de substância orgânica é rodeado por 

lamelas de material mineralizado dispostas em camadas concêntricas, às vezes 

observando-se padrão homogêneo1,2,54,92,106,114. Sua composição é semelhante à 

composição dos cálculos dentários70,77. Bactérias são vistas apenas na superfície 

externa dos sialólitos1,2,3,5,54,70,77. Se o ducto associado também for analisado, 

freqüentemente mostrará metaplasia de células escamosas, oncocíticas ou 

mucosas. Também é evidente uma inflamação periductal1,5,58,80.  

Pelo exposto alguns questionamentos ainda pairam sobre os sialólitos e 

que talvez possam influenciar no comportamento de seus tecidos circunvizinhos 

como, por exemplo, sua morfologia e presença de bactérias em superfície, daí o 

motivo deste estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo buscou-se analisar trabalhos realizados sobre o assunto, 

resgatados dos bancos de dados disponíveis, referentes ao período de 1839 a 2002, 

a partir de palavras-chave como sialólito, cálculo do ducto salivar, litíase salivar, 

sialolitíase e cálculo salivar. Os trabalhos fora deste período foram resgatados de 

referências obtidas dos arquivos preexistentes de separatas ou por constarem nos 

trabalhos resgatados. O capítulo será organizado por assuntos. 

Dá-se o nome de cálculos20 (latim calculus = pedra de contar) ou litíase68 

(grego lithos = pedra) às massas esferoidais, ovóides ou facetadas, sólidas, 

concretas e compactas, de consistência argilosa a pétrea, que se formam no interior 

de órgãos ocos, cavidades naturais do organismo, condutos naturais, no interior de 

vasos ou no próprio corpo da glândula; um núcleo de substância orgânica é rodeado 

por lamelas de material mineralizado, dispostas em camadas. Como regra geral de 

nomenclatura, utiliza-se um termo designativo do local de formação ou origem, 

acrescido do sufixo litíase para denominar a ocorrência do fenômeno e do sufixo lito 

para denominar o cálculo. Sialolitíase é o termo utilizado para descrever o fenômeno 

de formação de cálculos no sistema ductal da glândula salivar, o cálculo é o 

sialólito16,92,108,109. 

Designados como “cálculos especiais”, foram primeiramente descritos por 

SCHERER101 em 1737, referindo-se aos sialólitos das glândulas salivares maiores.  

Em alguns relatos também foi encontrado o termo ptiálito83,88, derivado do 

grego ptial, que significa saliva, referindo-se a sialólito.  
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A maioria dos sialólitos é encontrada em 

adultos22,46,63,66,67,69,72,81,86,89,99,125, com discreta predileção pelo gênero 

masculino43,107,118. Podem ocorrer múltiplas lesões23,65, porém o envolvimento 

bilateral é raro. Em alguns casos são assintomáticos e apenas descobertos em 

exames de rotina22. 

O cálculo salivar pode causar tumefação da glândula salivar afetada, às 

vezes, aumentado durante o ato da mastigação, acompanhado de dor transitória. A 

obstrução ductal pelo sialólito causa diminuição ou estagnação do fluxo salivar, 

permitindo a disseminação retrógrada de bactérias através do sistema ductal. Essas 

infecções são manifestadas pela drenagem de pus por meio dos ductos 

excretores22,42,53,66,80. Quando a ocorrência é em glândulas salivares acessórias, 

pode assemelhar-se, clinicamente, a mucocele5,72, tornando-se essencial a biópsia 

da lesão5. 

Os cálculos salivares podem apresentar tamanho que varia entre 

microscópicos a cinco ou seis centímetros em seu maior eixo11,21,36,38,47,59,110,118,124. A 

observância da variação na morfologia, bem como no grau de mineralização dos 

sialólitos, particularmente em suas áreas periféricas, são também de grande valia 

clínica, visto nem sempre a imagem radiográfica corresponder ao tamanho real do 

cálculo salivar2.  

As glândulas salivares submandibulares e seu sistema ductal são os mais 

freqüentemente acometidos pela presença de sialólitos, representando 85% a 95% 

dos casos; de 5% a 10% dos casos ocorrem nas parótidas e menos de 5% nas 

glândulas sublinguais42,43,66,81,118,125. As glândulas salivares acessórias são também 

acometidas5,44,58,72,82,84,89,95. A composição e morfologia dos sialólitos tanto em 

glândulas salivares maiores quanto em menores é igual5,16,22,40,44,58,72,77,89,95,117. 
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A patogenia dos sialólitos tem sido amplamente discutida e muitas 

sugestões de núcleos iniciais, ao redor dos quais o cálculo salivar pudesse 

desenvolver-se, têm sido apresentadas: fungos60, bactérias1,49,77,96, corpos 

estranhos73,85,87,98,125 e células epiteliais descamadas1,16,39. A hipersecreção de 

cálcio, fosfato e carbonato1 também foi questionada como fator etiopatogênico, 

entretanto sabe-se que nenhuma doença ou alteração sistêmica tem correlação com 

a formação de sialólitos58,89. 

Segundo TAKAHASHI et al.114, quatro teorias destacam-se a fim de 

explicar a patogenia dos sialólitos: teoria bacteriana25,96: primeiramente ocorre a 

infecção bacteriana retrógrada no ducto excretor da glândula. O núcleo formado por 

bactérias, células epiteliais descamadas, produtos da decomposição bacteriana e 

leucócitos gradativamente recebe aposição de sais de cálcio, formando o cálculo 

salivar112; teoria da inflamação: a composição e as propriedades da saliva são 

alteradas como resultado de inflamação na glândula salivar ou ducto. Ocorre 

degeneração do epitélio glandular e os sais de cálcio, contidos na saliva estagnada, 

depositam-se ao redor do epitélio ductal descamado ou de leucócitos25,61; teoria do 

corpo estranho25: qualquer corpo estranho como osso de peixe, cabelo, cerda da 

escova dental, espinho, palha de trigo ou uma pequena pena, acidentalmente 

podem penetrar no ducto excretor salivar, funcionando como um núcleo de 

deposição de sais minerais25,73,85,87,98,125; teoria do trauma local25: alguns autores 

sugerem que as intervenções cirúrgicas na região da glândula submandibular 

poderiam induzir a formação de sialólitos25,34; outros admitem que simples contusões 

locais poderiam desencadear o processo de formação dos cálculos saliva res7. 
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HARRILL et al.40, em 1959, sugeriram a formação de um gel mucóide, ao 

redor do qual os sais minerais iriam agregando-se, semelhantemente aos urólitos, 

estes com maior tendência à laminação concêntrica que os sialólitos. 

ANNEROTH et al.1, em 1978, propuseram que a formação do cálculo é 

baseada em um núcleo formado pela degeneração coloidoquímica das proteínas e 

da mucina salivares e sua gradual mineralização. O gel formado é transformado em 

núcleo cristalino, inorgânico, como resultado da deposição de sais minerais. Quando 

o núcleo está formado, hidroxiapatita deposita-se ao redor, ritmicamente, resultando 

um crescimento gradual e um padrão lamelar.  Essa teoria parece explicar a grande 

freqüência de sialólitos nas glândulas submandibulares em comparação com as 

parótidas: o pré-requisito para a formação do “gel mucóide” e sua mineralização é 

mais favorável no sistema de ductos da glândula submandibular que é longo, 

irregular e ascendente em seu curso, facilitando a estagnação da saliva43,83,118.  

Considerando todas essas teorias, alguns autores concluíram que os 

sialólitos são causados pela combinação de fatores predisponentes locais, 

mecânicos e bioquímicos25,43,56,114. 

O papel dos fosfolipídios como mecanismo inicial da mineralização 

também toma lugar nas discussões111.  BOSKEY et al.14, em 1981, propuseram que 

os fosfatos fosfolipídicos complexos e proteolipídios estivessem envolvidos em 

mineralizações biológicas. Sabe-se que a saliva contém pequena quantidade de 

lipídios111, enquanto a concentração destes é alta em cálculo salivar4,14,15,30,71,111. 

Observou-se nos resultados de ENNEVER; VOGEL; BENSON30, que a fonte de 

lipídios necessária para a mineralização, advinha dos componentes de membrana 

derivados das bactérias observadas na camada mais externa dos sialólitos. 
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EPIVATIANOS et al.31, em 1986, observaram pequenas mineralizações 

intracelulares em células de glândulas salivares de gatos bem como no interior de 

macrófagos situados entre as células acinares. Microanálises nessas mineralizações 

revelaram a presença de cálcio e fósforo nos cristais. Os autores sugeriram a 

presença destes microcálculos como fator significante a ser considerado na etiologia 

de sialólitos em humanos115, existe semelhança na morfologia entre os cristais 

encontrados no interior de células acinares de glândulas salivares de gatos e os 

encontrados em humanos31,42,122.  

Microcálculos, ou micrólitos, são encontrados tanto em glândulas 

salivares normais quanto em sialadenites31,32,42,122.  

Ao microscópio eletrônico, a superfície dos sialólitos é irregular, nodosa 

ou granular. Na camada mais externa, observam-se estruturas globulares 

uniformemente organizadas, conferindo aspecto regular à superfície10,114. Estes 

glóbulos também são observados na camada imediatamente inferior à externa, 

demonstrando pequenas proeminências, sugerindo que o crescimento do sialólito se 

faz a expensas da fusão dessas estruturas, como múltiplos centros de 

mineralização70,114. 

Nas superfícies de corte, observa-se substância homogênea central, 

desestruturada, como um núcleo, rodeada de camadas relativamente concêntricas, 

de várias espessuras, alternadamente claras e escuras1,10,40,43,100,117; em grande 

aumento, as linhas claras indicam porções bem mineralizadas e as escuras, porções 

pouco mineralizadas. Esta arquitetura lamelar, também identificada em cortes ao 

microscópio óptico1,51,114, representa a expressão morfológica de deposição rítmica 

de material, podendo ser comparada ao  Fenômeno de Liesegang54,125. A periferia 
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dos sialólitos mostra-se como zona condensada com alta densidade eletrônica, 

mostrando uma matriz granular ou fibrosa114. 

Bactérias foram vistas, em variados graus de mineralização, na periferia 

de cálculos salivares enquanto nas porções centrais não foram observadas 

estruturas bacterianas1,2,3,5,54,70,77.  

Pesquisas in vitro com microorganismos isolados da placa bacteriana 

dental, têm demonstrado dois padrões de mineralização: intra e extracelular29, 

identificados por difração de raios x como sendo hidroxiapatita. SCHROEDER104, em 

1969, demonstrou em cálculo dentário dois tipos de mineralização, denominando-as 

de tipo a e tipo b. A mineralização do tipo “a”, era formada apenas na presença ou 

associação com microorganismos, enquanto que a do tipo “b”, aparentemente não 

estava diretamente relacionada aos microorganismos.  

Os microorganismos em degeneração, mineralizados ou não, são 

morfologicamente idênticos às estruturas chamadas de “glóbulos” por HÖHLING et 

al.45, em 1968. O padrão de mineralização dos microorganismos em cálculo salivar é 

muito semelhante ao padrão observado no cálculo dentário28,70,77,97.  

Na parte central dos sialólitos, observam-se corpos esferóides com baixa 

densidade eletrônica, algumas vezes, apresentando pequenos cristais em sua 

superfície. Esses corpos esferóides aparecem tanto nas áreas bem mineralizadas 

quanto nas pouco mineralizadas, onde o conteúdo de matriz orgânica é maior. Ao 

microscópio eletrônico observa-se a presença de pequenos cristais em forma de 

agulha na superfície destes corpos, o que nas áreas mais mineralizadas acentua-se, 

cobrindo praticamente toda a superfície das estruturas, como se estivessem 

englobando-as. Esta morfologia e tamanho de cristais coincidem com os cristais de 

apatita observados em sialólitos, descritos por muitos autores1,3,6,10,45,57. 
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Os componentes inorgânicos são em grande parte cristalinos e 

principalmente compostos por fosfato de cálcio (70%) na forma de 

apatita2,3,10,19,40,57,66,70,76,98,114, carbonato de cálcio (10%) e ainda pequenas 

quantidades de outros componentes estão presentes3,57,70,114. A composição inclui: 

cálcio, fósforo, oxigênio e pequenas quantidades de hidrogênio, magnésio, zinco, 

ferro, cobre e manganês27,40,43,76, sódio, alumínio, silício, enxofre, cloro, potássio43,76, 

e ainda, cromo43. O termo apatita refere-se a um grupo de compostos fosfato-

complexos que ocorre biologicamente, onde são análogos quimicamente e possuem 

estrutura espacial semelhante10.  

Tanto nas porções centrais como na periferia do cálculo salivar podemos 

observar a presença de apatita6,100. Em alguns casos pode ser observado 

whitlockite6,19,76,100,114 ou âTCP (beta tricálcio fosfato), o que em 1958, BLATT et al.10, 

consideraram como sendo um artefato térmico derivado dos procedimentos para 

obtenção da difração de raios x. JENSEN; DANO57, em 1952, também encontraram 

de dois a quatro por cento de calcita cristalina em cálculo salivar. Ácido úrico foi 

descrito em sialólito de glândula parótida em um caso de paciente apresentando 

gota10. SAKAE; YAMAMOTO; HIRAI100, em 1981, mapearam a superfície de uma 

seção de sialólito, mostrando a distribuição simultânea de três minerais, todos 

fosfatos de cálcio: brucita (hidróxido de magnésio trigonal), whitlockite e apatita; 

sugerindo que a deposição de brucita seria nos estádios prematuros da formação do 

sialólito, transformando-se, então, em whitlockite e ou apatita. 

Sabe-se que, quimicamente, hidroxiapatita e whitlockite dificilmente 

ocorrem em estado puro nos tecidos biológicos e sim combinados com vários 

íons57,75,103. A whitlockite ocorre apenas em mineralizações patológicas como nos 

sialólitos e urólitos6,98, nota-se também a presença deste mineral na cárie. O 
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processo de deposição mineral na maioria dos processos patológicos é similar ao de 

mineralização orgânica normal14,98. 

Em 1968 HOLING; SCHOPFER45 observaram a distância entre os centros 

de mineralização em tíbia de frango e sialólito, sugerindo semelhança entre o padrão 

de mineralização em tecidos de origem colágena e não colágena. 

Para estudar a distribuição dos componentes minerais em sialólitos, 

alguns autores2,43,100 utilizaram a técnica microrradiográfica encontrando grande 

variação de padrões de absorção. Concluíram que por meio desta técnica é 

impossível distinguir os diferentes minerais que possuem semelhantes 

características de absorção dos feixes.  

A  análise por difração de raios x mostrou que a porção central dos 

sialólitos apresenta-se radiolucente, sem microdifração, envolta pela periferia 

radiopaca, não uniformemente organizada, ora apresentando-se lamelar, ora em 

“favo de mel” ou, ainda, aleatoriamente disposta2,6,19,33,76,95,100. Em alguns casos 

existe mais de um centro radiolucente2,6,95.  Os padrões da apatita e da whitlockite 

foram bem evidenciados2,19,76,100. Outra técnica para a aplicação da microdifração de 

raios x é a difração de pulverização que, utilizada em sialólitos10,40,76,95, confirmou a 

presença dos dois componentes minerais principais: apatita e, em menor 

quantidade, whitlockite2,10,57. 

Por meio da energia dispersiva de raios x, espectroscopia, foram 

demonstradas76,95,122 as proporções dos diversos elementos constituintes dos 

sialólitos.  

A matriz orgânica dos cálculos salivares é constituída de diferentes 

proteínas e carboidratos10,40, também possuindo pequenas quantidades de lipídios, 

incluindo ácidos graxos, colesterol, triglicérides e fosfolipídios4,14,15,111. Estudos 
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qualitativo e quantitativo para presença de lipídios em matriz orgânica de sialólito, 

foram realizados em 1982 por SLOMIANY et al.111, detectando 57% de lipídios com 

pH neutro, 40% de glicolipídios e 3% de fosfolipídios. A coloração de OTAN, ósmio 

tetróxido-alfa-naftilamina, foi utilizada por ANNEROTH et al.4, em 1977, para a 

demonstração da presença de duas classes principais de fosfolipídios: hidrofóbicos e 

hidrofílicos; os fosfolipídios hidrofóbicos coram-se em negro enquanto os hidrofílicos 

são corados em vermelho-alaranjado. Por meio desta pesquisa detectou-se como 

principal fosfolipídio hidrofílico o fosfofingosídio, enquanto como principal fosfolipídio 

hidrofóbico o colesterol.  

Os carboidratos encontrados na matriz orgânica de sialólitos foram: 

galactose, glucose, mannose, rhamnose e fucose, também presentes em matrizes 

advindas de urólitos40,98.  

Na coloração de hematoxilina-eosina de Harris (H.E.), a matriz orgânica 

cora-se pouco com hematoxilina enquanto que com azul de toluidina aquosa 

observa-se coloração azul uniforme, com pequenas áreas em vermelho 

purpúreo3,5,40,58.  

Os cristais são átomos arranjados de forma a exibir padrão 

tridimensional10 e em tecidos mineralizados são geralmente alongados e algumas 

vezes similarmente orientados, o que pouco ocorre nos cálculos salivares onde o 

padrão dominante de orientação dos cristais é aleatório2.  Os cristais observados em 

sialólitos são tão pequenos quanto aqueles encontrados em outras mineralizações 

biológicas, indicando que as condições para precipitação de apatita são 

desfavoráveis, devido, em parte, à relativa alta concentração de íons carbonato.  

Os cristais nos sialólitos também foram analisados sob luz polarizada: 

alguns autores não evidenciaram birrefringência nos espécimes examinados10,115. 
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TRAINI et al.121 observando a presença de estruturas cristalinas discutiram a gênese 

de um sialólito. Em análise de 56 casos de cálculo salivar, LAFORGIA et al.63 

destacaram a distribuição topográfica das áreas que continham substância 

mineralizada, detectando a ausência desta substância nas áreas centrais dos 

sialólitos. 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________3  PROPOSIÇÃO 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Com base na literatura pertinente e a partir de lâminas e blocos obtidos 

dos arquivos do Laboratório de Anatomia Patológica do Departamento de 

Estomatologia, disciplina de Patologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, 

Universidade de São Paulo, propusemo-nos a: 

 

 

3.1   Caracterizar os aspectos morfológicos dos sialólitos, sob microscopia  

        óptica comum; 

3.2    Estudar os aspectos particulares de suas estruturas, sob microscopia de 

        luz polarizada; 

3.3    Evidenciar a presença de bactérias nos sialólitos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________4  MATERIAL E MÉTODOS 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 OBTENÇÃO E SELEÇÃO DA AMOSTRAGEM: 

A amostra foi constituída de cortes microscópicos montados em lâminas e 

peças cirúrgicas incluídas em blocos de parafina pertencentes aos arquivos do 

Laboratório de Anatomia Patológica do Departamento de Estomatologia, disciplina de 

Patologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo. Os 

espécimes, perfazendo um total de 15 casos de sialólitos, são provenientes das 

diferentes clínicas da Faculdade de Odontologia de Bauru, de outros centros de 

ensino e de consultórios particulares. 

A seleção da amostragem obedeceu à ordem cronológica de entrada nos 

registros da disciplina de Patologia desde 1963 até 2002. Foram resgatados todos os 

casos de Sialólito cadastrados, a partir de seus respectivos laudos 

anatomopatológicos, descrevendo inclusive as características registradas na clínica e 

na análise microscópica óptica.  

Os cortes observados com coloração hematoxilina-eosina de Harris (H.E.) 

deveriam estar preservados e não apresentar artefatos de técnica, favorecendo uma 

análise morfológica criteriosa. Em alguns casos foi necessária a confecção de novos 

cortes para esta coloração. 

Para coloração Brown e Brenn (B.B.) foi necessária a confecção de novos 

cortes para todos os espécimes, bem como para análise pela microscopia de 

polarização, neste caso, sem coloração123. 
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4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DA AMOSTRA: 

 

Foram adotados os seguintes critérios: 

- Laudos com diagnóstico microscópico sugestivo, compatível ou conclusivo 

de Sialólito, podendo estar associado à outra lesão; 

- Laudos com diagnóstico microscópico sugestivo, compatível ou conclusivo 

de Cálculo salivar, podendo estar associado à outra lesão; 

- Casos em que seus respectivos blocos possibilitassem a confecção de 

     novos cortes. 

 

 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA:  

 

A amostra foi caracterizada de acordo com a distribuição nos seguintes 

parâmetros: gênero, idade, localização da lesão, sintomatologia, tumefação, tempo 

de evolução, fatores etiológicos associados como trauma local ou inflamação 

recorrente e relatos radiográficos. Os dados obtidos foram organizados em tabela 

específica como no exemplo a seguir e expostos no capítulo de resultados. 
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Tabela 1 - Modelo de tabela idealizado para registro dos dados gerais resgatados de  

                 resumos clínicos contidos nas requisições de solicitação de exame 

                 anatomopatológico 

 

 T % 
Masculino   

 
GÊNERO 

Feminino   
Primeira década   
Segunda década   
Terceira década   
Quarta década   
Quinta década   
Sexta década   
Sétima década   
Oitava década   

 
 
 
 
 

IDADE 

Não consta   
Glândula parótida   
Glândula submandibular   
Glândula sublingual   
Glândulas salivares acessórias   

 
 

LOCALIZAÇÃO 

Não consta   
Ausente   
Presente   

 
 
Sintomatologia  

Não consta   
Aguda   
Constante   
Transitória   

 
         

Tumefação 

Não consta   
   
   
   
   

 
 
 

Tempo de evolução 

Não consta   
   
   
   

 
 

Fatores etiológicos 
associados  

Não consta   

    

H
IS

T
Ó

R
IA

 C
L

ÍN
IC

A
 

SEM RELATOS CLÍNICOS    
   
   

      RELATOS 
RADIOGRÁFICOS

Sem relatos    
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4.4 ASPECTOS HISTOTÉCNICOS: 

 

4.4.1 Microtomia: 

 Cortes de 5µm de espessura foram obtidos utilizando-se um micrótomo 

Leica RM-2165. A partir da superfície de corte preexistente nos blocos, foram 

realizados cortes seriados, até a obtenção de duas lâminas para cada espécime 

sendo uma para coloração Brown e Brenn (B.B.) e outra para observação em 

microscópio de polarização. Em alguns casos foi feita uma terceira lâmina para 

coloração em hematoxilina-eosina de Harris (H.E.), pois a lâmina do arquivo não 

favorecia uma análise morfológica criteriosa. 

 

4.4.2 Colorações: 

4.4.2.1 Hematoxilina-eosina de Harris (H.E.): 

O protocolo utilizado foi o mesmo dos procedimentos de rotina do 

Laboratório de Anatomia Patológica do Departamento de Estomatologia, disciplina 

de Patologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo. 

 

4.4.2.2 Brown e Brenn (B.B.): 

4.4.2.2.1 Soluções utilizadas: 

a) Hematoxilina de Harris 

- Hematoxilina, 1g; 

- Álcool absoluto, 10ml; 

- Alúmen de potássio, 20g; 

- Água destilada, 200ml; 

     -         Óxido de mercúrio amarelo, 0,5g. 
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b) Iodo de Gram 1% (Lugol)  

- Iodo, 1g; 

- Iodeto de potássio, 2g; 

- Água destilada, 300ml. 

c) Éter-Acetona 

- Éter, 80ml; 

- Acetona, 120ml. 

d) Ácido pícrico + Acetona 

- Ácido pícrico, 0,1g; 

- Acetona, 100ml. 

e) Solução de Galego 

- Formaldeído, 1ml; 

- Ácido acético glacial, 0,5ml; 

- Água destilada, 50ml. 

f) Fucsina Básica (estoque) 

- Fucsina, 0,25g; 

- Água destilada, 100ml. 

g) Solução de trabalho 

- Solução de estoque, 1ml; 

- Água destilada, 10ml; 

- Solução em repouso por 24 horas; 

- Filtrar antes do uso. 

 

 

 



____________________________________________________________Material e Métodos 24 

h) Cristal violeta a 1% 

- Cristal violeta, 1g; 

- Álcool etílico, 10ml; 

- Ácido carbólico, 2g; 

- Água destilada, 100ml; 

- Solução em repouso por 24 horas; 

- Filtrar antes do uso. 

 

4.4.2.2.2 Protocolo utilizado: 

 

a) Desparafinizar e hidratar; 

b) Corar com hematoxilina de Harris por cinco minutos; 

c) Passar no diferenciador por um minuto; 

d) Lavar em água corrente por cinco minutos; 

e) Secar as bordas da lâmina com papel filtro, evitando ressecar o corte; 

f) Corar com cristal violeta por dois minutos; 

g) Escorrer o excesso de corante e cobrir os cortes com lugol por um minuto; 

h) Escorrer o excesso da solução, diferenciar os cortes em éter + acetona até não 

ter mais corante; 

i) Lavar as lâminas rapidamente em água destilada e secar com papel filtro, sem 

ressecar os cortes; 

j) Corar com solução de trabalho fucsina por três minutos; 

k) Escorrer o excesso do corante, lavar rapidamente com água destilada, secar as 

lâminas sem ressecar os cortes; 

 l) Diferenciar na solução de Galego por três minutos; 

m) Lavar as lâminas em água destilada e secá-las sem ressecar os cortes; 
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n)   Mergulhar em seguida em acetona por dez segundos a um minuto; 

o)  Diferenciar em ácido pícrico + acetona até que o tecido tome coloração rósea-

amarelada por dez segundos; 

p) Imergir três vezes em acetona pura sob leve agitação para remover 

completamente o ácido pícrico; 

q)  Lavar em mistura de partes iguais acetona + xilol por 15 segundos; 

r)  Clarear em xilol, dez banhos; 

s)  Montar com resina permont. 

 

4.4.2.3 Lâminas para observação sob microscopia de polarização: 

Estas lâminas não foram coradas. Após a desparafinização foram 

montadas com lamínula e resina permont. 

 

 

 

4.5 ANÁLISE MICROSCÓPICA DESCRITIVA:  

Ao microscópio óptico comum as lâminas foram analisadas do menor ao 

maior aumento, seqüencialmente. Cada caso foi analisado inicialmente em 

hematoxilina-eosina de Harris (H.E.) e, na seqüência, em coloração Brown e Brenn 

(B.B.). A análise foi feita de forma descritiva e os dados coletados foram 

demonstrados em tabelas elaboradas previamente, como os exemplos apresentados 

a seguir: 
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Tabela 2 - Modelo de tabela idealizado para registro dos achados microscópicos  

                 referentes aos cortes corados em hematoxilina -eosina de Harris (H.E.) 

 

ESPÉCIME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T % 
Um só centro de mineralização                  
Mais de um centro de mineralização                  

La
m

el
ar

 

                  
Homogêneo                  P

ad
rã

o 
de

 
m

in
er

al
iz

aç
ão

 

Misto                  
Escassos                        

Freqüência 
Abundantes                   
Entre todas as lamelas                  
Entre as lamelas externas                   

                  
       
Localização 

Apenas na periferia                  
Aleatórios                   

P
re

se
nt

es
 

      
Disposição 

Em grupos                  E
st

ru
tu

ra
s 

cr
is

ta
ló

id
es

 

Ausentes                   
Colônias                            

Agregadas  
Biofilmes                   
Nas porções centrais                   

S
IA

L
Ó

L
IT

O
 

 

B
ac

té
ria

s
 

        
Localização  Apenas na periferia                  

Normal                  
Atrofia acinar                  

Necrose tecidual                  
Normais                  

Com dilatação                  
Células 
escamosas  

                 
Células 
oncocíticas                   

Te
ci

do
 g

la
nd

ul
ar

 

D
uc

to
s 

                  
Epitélio de 

revestimento 

Células     
mucosas 

                 
Fibroso                             

Características  
Frouxo                  

Mononuclear                      
Constituição 

Polimorfonuclear                  
Difusa                  

P
re

se
nt

e 
 

Te
ci

do
 c

on
ju

nt
iv

o 

In
fil

tra
do

 
in

fla
m

at
ór

io
 

     
Distribuição 

Focal                  

T
E

C
ID

O
 M

O
L

E
 

Ausente                   
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Tabela 3 - Modelo de tabela idealizado para registro dos achados microscópicos   

                 referentes aos cortes corados em Brown e Brenn (B.B.) 

 

 
 
 
 

ESPÉCIME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T % 
Cocos                  
Bacilos                  

M
or

fo
lo

gi
a 

Espirilos                  
Gram +                  Is

ol
ad

as
 

Ti
po

 

Gram -                  

Colônias                  

Biofilmes                  

Cocos                  

Bacilos                  

M
or

fo
lo

gi
a 

Espirilos                  

Gram +                  

Ti
po

 

Gram -                  

No núcleo                  

Nas porções centrais                   

Nas porções periféricas                  

A
gr

eg
ad

as
 

      
 
 

Localização 

Na periferia                  

B
A

C
T

É
R

IA
S

 
 

Ausentes                   
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O microscópio de polarização distingue-se dos demais pela sua óptica 

cujos cristais devem ser isentos de tensão. Além do mais, as objetivas devem ser do 

tipo neofluar que permitem maiores aberturas numéricas, oferecendo mais brilho e 

maior poder de resolução. Estas objetivas têm anéis que permitem a centralização 

de sua óptica com o condensador e o objeto. Os filtros polarizadores são em número 

de dois: polarizador e analisador. O filtro polarizador é montado de tal sorte que 

permita rotação e movimentação a fim de ser colocado ou removido no trajeto da luz, 

quando a luz já trafegou através desse polarizador a radiação é polarizada 

perpendicularmente em um único plano; o filtro analisador é situado acima das 

objetivas e abaixo das oculares, permitindo que a luz vinda plano-polarizada (com 

vetor elétrico vibrando em um só plano) encontre o plano de polarização do 

analisador perpendicular à sua direção de vibração, absorvendo-a. Da mesma 

forma, haverá passagem de luz pelo analisador toda vez que os planos de 

polarização estiverem inclinados um com respeito ao outro; nestes casos a 

intensidade de luz observada é proporcional ao ângulo formado pelos planos do 

polarizador e analisador, ou seja, a intensidade será máxima quando eles forem 

paralelos entre si123.  

Ao microscópio de luz polarizada as lâminas sem coloração foram 

analisadas em data distinta, agendada de acordo com a disponibilidade do 

Departamento de Morfologia, Estomatologia e Fisiologia da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto, FORP-USP. Os dados coletados foram demonstrados 

em tabela elaborada previamente, como o exemplo que segue: 
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Tabela 4 - Modelo de tabela idealizado para registro dos achados microscópicos 

                 referentes aos cortes sem coloração, examinados ao microscópio de  luz 

                 polarizada 

 
 

ESPÉCIME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T % 

                  
                  
                  
                  
                  D

is
tri

bu
iç

ão
 d

os
 

cr
is

ta
is

 

                  
Refração                  Tipo de 

imagem 
Birrefringência                  

Espécime desmineralizado                   

S
IA

L
Ó

L
IT

O
 

Espécime não 
desmineralizado 

                 
Epitélio                  

Tecido conjuntivo                  
Parênquima 

glandular 
                 

Lo
ca

liz
aç

ão
 

Ductos                  
Refração                  Tipo de 

imagem 
Birrefringência                  T

E
C

ID
O

 M
O

L
E

 

Ausente                  
 
 
 
 
 

Para a análise microscópica óptica comum, foi utilizado um microscópio 

Leica-DMLSI /98; para a microscopia óptica de luz polarizada foi utilizado um 

microscópio Jenaval Carl Zeiss - Jena, Oberkochen, German. As fotomicrografias 

foram obtidas pelo fotomicroscópio Carl Zeiss tanto à microscopia óptica comum 

quanto à microscopia óptica de luz polarizada. 
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4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA:  

Para a análise dos dados obtidos foi empregada estatística descritiva com 

uso de tabelas com dados de freqüências absolutas e relativas. Após 21 dias todas 

as análises foram repetidas para aplicação do índice Kappa64. Foram escolhidos os 

seguintes critérios para a aplicação deste índice: 

a) Padrão de mineralização em hematoxilina-eosina de Harris (H.E.); 

b) Classificação quanto à morfologia das bactérias agregadas na coloração de 

Brown e Brenn (B.B.); 

c) Distribuição dos cristais nos padrões estabelecidos, em microscopia de luz 

polarizada; 

d) Tipo de imagem observado dentro dos padrões estabelecidos: refração ou 

birrefringência. 

 

O índice Kappa64 preconiza uma avaliação do nível de concordância de 

um mesmo examinador, conforme a figura abaixo: 

 

Coeficiente Kappa Nível de concordância 

< 0,00 - 

0,00 – 0,20 Baixo 

0,21 – 0,40 Médio 

0,41 – 0,60 Moderado 

0,61 – 0,80 Substancial 

0,81 – 1,00 Quase perfeito 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________5  RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

Neste capítulo, os dados obtidos serão apresentados levando-se em 

conta a morfologia dos sialólitos e a presença de bactérias, a partir da análise 

microscópica óptica comum de cortes de tecidos corados pelas técnicas da 

hematoxilina-eosina de Harris e de Brown e Brenn, como também sua morfologia ao 

microscópio de luz polarizada. Foram analisados quinze espécimes. A 

caracterização da amostra foi feita por meio dos dados coletados nas fichas de envio 

para análise do material. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA: 
 

Houve discreta predominância do gênero feminino (60%) sobre o 

masculino (40%). Quanto à fase da vida, a alteração ocorreu principalmente entre a 

terceira e sétima décadas (66,6%) de vida, observando-se apenas um caso na 

primeira década (6,6%) e dois casos na oitava década (13,3%). Em dois casos 

(13,3%) não havia relato sobre a idade do paciente. 

Quanto à localização da lesão, dez casos (66,6%) ocorreram na glândula 

submandibular, um único caso na parótida (6,6%) e dois casos em glândulas 

salivares menores (13,3). Em dois casos (13,3%) não havia relato da localização da 

lesão. 
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A sintomatologia dolorosa com tumefação aguda estava presente em um 

único caso (6,6%); tumefação transitória sem sintomatologia dolorosa observou-se 

em três casos (20%). Em onze casos (73,3%) não havia informações quanto à 

sintomatologia e à presença de tumefação.  

Quanto ao tempo de evolução houve grande variação: de 6 meses a 20 

anos, sendo que 11 casos (73,3%) não relataram o tempo de evolução das lesões. 

Três espécimes (20%) estavam relacionados à presença de drenagem 

ora de coleção purulenta, ora de material viscoso e, em um caso, à presença de 

prótese total (6,6%). Houve apenas um relato de imagem radiográfica como massa 

radiopaca na região do ducto da glândula. Sete casos (46,6%) não apresentaram 

qualquer descrição de história clínica. 
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Tabela 1 - Dados gerais da amostra resgatados a partir de resumos clínicos obtidos 

                 na requisição do exame anatomopatológico que é enviado juntamente  

                 com a peça cirúrgica 

 

 T % 
Masculino 6 40,0 

 

GÊNERO Feminino 9 60,0 
Primeira década 1   6,6 
Segunda década - - 
Terceira década 3 20,0 
Quarta década 1   6,6 
Quinta década 1   6,6 
Sexta década 2 13,3 
Sétima década 3 20,0 
Oitava década 2 13,3 

 

 

            IDADE 

Não constou 2 13,3 
Glândula parótida 1   6,6 
Glândula submandibular 10 66,6 
Glândula sublingual - - 
Glândulas salivares acessórias 2 13,3 

 

LOCALIZAÇÃO 

Não constou 2 13,3 
Ausente 3 20,0 
Presente 1   6,6 

           
Sintomatologia  

Não constou 11 73,3 
Aguda 1   6,6 
Constante - - 
Transitória 3 20,0 

 

Tumefação 

Não constou 11 73,3 
20 anos 1   6,6 
15 anos 1   6,6 
6 anos 1   6,6 
6 meses 1   6,6 

 

Tempo de evolução 

Não constou 11 73,3 
Drenagem purulenta 2 13,3 
Drenagem de substância viscosa e esbranquiçada 1   6,6 
Presença de prótese total 1   6,6 

 

Fatores etiológicos 
associados  

Não constou 11 73,3 

  

H
IS

T
Ó

R
IA

 C
L

ÍN
IC

A
 

SEM RELATOS CLÍNICOS  7 46,6 
Massa radiopaca na região do ducto da glândula 1   6,6       RELATOS 

RADIOGRÁFICOS Sem relatos  14 93,3 
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     5.2 ANÁLISE MICROSCÓPICA: 

     5.2.1 Ao microscópio de luz comum: 

Na coloração de hematoxilina-eosina de Harris (H.E.) os sialólitos 

apresentavam-se eosinófilos permeados por áreas basofílicas. Em dez casos 

(66,6%) observou-se padrão de organização lamelar e concêntrico, sendo quatro 

(26,6%) com um único centro e seis (40%) com mais de um centro de mineralização; 

em quatro casos (26,6%) observou-se aspecto homogêneo de mineralização e em 

um único espécime (6,6%) padrão misto de mineralização. As Figuras 1, 2, 3, 4 e 5 

evidenciam os principais achados relativos a essa análise. 

No aumento com imersão, identificou-se a presença de pequenas 

estruturas cristalóides em oito casos (53,3%), em sete destes (46,6%), os 

cristalóides apareciam aleatoriamente e, em um caso (6,6%), em grupos. Quanto à 

localização, em três casos (20%) os cristalóides apareciam em todas as porções do 

sialólito, em quatro casos (26,6%) apresentavam essas estruturas apenas nas 

lamelas mais externas e um único espécime (6,6%) mostrou cristalóides na periferia.  

Em todos os casos (100%) foram observados aglomerados bacterianos 

actinomices símile (actinomices-like) exibindo estreita relação com os fragmentos, 

particularmente as camadas mais externas desses fragmentos, e, em algumas 

ocasiões, organizadas em biofilmes microbianos (Figuras 7, 8a e 8b). 
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Na coloração de Brown e Brenn esses aglomerados bacterianos 

mostraram-se com discreta predominância de Gram-positivos com relação aos 

Gram-negativos (Figuras 9, 10, 11 e 12). Oito casos (53,3%) sem predominância 

entre os grupos apresentaram colônias dos dois tipos: Gram-positivas e Gram-

negativas; em cinco outros (33,3%) se observou predominância de Gram-positivas e 

dois (13,3%) com predominância de Gram-negativas. 

 A grande maioria dos aglomerados bacterianos estava presente nas 

porções periféricas dos espécimes. Em apenas um caso (6,6%) notou-se a presença 

de colônias no núcleo central do sialólito e em outros dois (13,3%) essas colônias 

estavam presentes também entre as lamelas próximas do núcleo; nestes três últimos 

casos (20%) não houve predominância entre Gram-positivas e Gram-negativas para 

essa região do espécime.  

Os morfotipos bacterianos observados com maior freqüência nos 

espécimes foram cocos e espirilos (43,3% e 38,3% respectivamente), bacilos 

também foram observados (Figura 13), porém em menor freqüência (18,3%). As 

bactérias Gram-positivas apresentavam-se mais individualizadas, em azul ou roxo, 

enquanto as Gram-negativas em forma de borrões avermelhados. 

Dos 15 espécimes examinados apenas quatro (26,6%) apresentaram 

tecido mole do tipo conjuntivo e glandular (Figuras 5, 6 e 8). Enquanto tecido 

glandular foi observado nos quatro casos, tecido conjuntivo fibroso foi observado em 

dois casos e tecido conjuntivo frouxo nos outros dois.  

Dilatação ductal foi observada nos quatro casos (100%, n=4) e atrofia 

acinar em dois espécimes (50%, n=4). O epitélio de revestimento dos ductos 

dilatados apresentou células escamosas, oncocíticas e mucosas. Em um espécime 

observaram-se os três tipos de alteração no epitélio de revestimento; outro caso 
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apresentou-se com células escamosas e oncocíticas; um deles apresentou apenas 

células escamosas e, ainda, outro apresentou epitélio de revestimento com aspecto 

de normalidade.       

     O infiltrado inflamatório observado constituiu-se, predominantemente, 

de mononucleares (75%, n=4), com distribuição difusa em todos os espécimes. 
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Tabela 2 - Registro dos achados microscópicos referentes aos cortes corados em 

                 hematoxilina-eosina de Harris (H.E.) 

 

                        ESPÉCIME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  T % 
Um só centro de mineralização    x x     x    x  4 26,6

Mais de um centro de mineralização x     x     x    x 4 26,6

La
m

el
ar

 

Um centro maior e vários menores   x         x    2 13,3
Homogêneo  x     x x     x   4 26,6P

ad
rã

o 
de

 
m

in
er

al
iz

aç
ão

 

Misto         x       1 6,6
Escassos x  x x x    x x x   x  8 53,3      

Freqüência 
Abundantes                 - - 
Entre todas as lamelas   x       x x     3 20,0
Entre as lamelas externas  x   x     x     x  4 26,6

      
Localização 

Apenas na periferia     x           1 6,6
Aleatórios  x  x x x    x x x     7 46,6

P
re

se
nt

es
 

      
Disposição 

Em grupos              x  1 6,6E
st

ru
tu

ra
s 

cr
is

ta
ló

id
es

 

Ausentes   x    x x x    x x  x 7 46,6
Colônias  x x x x x x x x x x x x x x x 15 100,0              

Agregadas Biofilmes  x   x  x  x x  x   x  7 46,6
Nas porções centrais  x x x x  x x  x   x x x x 11 73,3

S
IA

L
Ó

L
IT

O
 

B
ac

té
ria

s
 

            
Localização  

Apenas na periferia     x   x  x x     4 26,6

Normal          x x     2 50,0

Atrofia acinar      x  x        2 50,0

Necrose tecidual                - - 

Normais                - - 

Com dilatação      x  x  x x     4 100,0

Células escamosas      x    x x     3 75,0

Células oncocíticas      x     x     2 50,0

Te
ci

do
 g

la
nd

ul
ar

 

D
uc

to
s 

                
Epitélio de 
revestimento 

Células  mucosas      x          1 25,0

Fibroso      x    x      2 50,0              
Características  

Frouxo        x   x     2 50,0

Mononuclear        x  x x     3 75,0    
Constituição 

Polimorfonuclear      x          1 25,0

Difusa      x  x  x x     4 100,0

P
re

se
nt

e 
(n

 =
 4

) 

Te
ci

do
 c

on
ju

nt
iv

o 

In
fil

tra
do

 
in

fla
m

at
ór

io
 

     
Distribuição 

Focal                - - 

T
E

C
ID

O
 M

O
L

E
 

Ausente ( n = 15)  x x x x x  x  x   x x x x 11 73,3
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Tabela 3 - Registro dos achados microscópicos referentes aos cortes corados pela  

                  técnica de Brown e Brenn 

 

 
ESPÉCIME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T % 

Cocos x x x x x x  x x x  x x x x 13 86,6 

Bacilos  x x x    x  x    x x 7 46,6 

M
or

fo
lo

gi
a 

Espirilos x x x   x x x   x x  x  9 60,0 

Gram +  x x   x x x  x x x  x x 10 66,6 Is
ol

ad
as

 

Ti
po

 

Gram - x   x x   x x   x x x x 9 60,0 

Colônias x x x x x x x x x x x x x x x 15 100,0

Biofilmes x   x  x  x x  x   x  7 46,6 

Cocos x x  x x   x x x  x x x x 11 73,3 

Bacilos   x     x      x  3 20,0 

M
or

fo
lo

gi
a 

Espirilos x  x  x x x x x x x x  x x 12 80,0 

Gram + x x x x x  x x x  x x x x x 13 86,6 

Ti
po

 

Gram - x x  x x x x  x x    x x 10 66,6 

No núcleo    x            1 6,6 

Nas porções centrais        x  x       2 13,3 

Nas porções periféricas  x x x   x      x x x x 8 53,3 

A
gr

eg
ad

as
 

      

Localização 

Na periferia     x   x  x x     4 26,6 

B
A

C
T

É
R

IA
S

 
 

Ausentes                 - - 
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Figura 1 -  Sialólito com formação concêntrica única revelando padrões diferentes de 

mineralização, incluindo várias camadas lineares (*) e formações tipo 

calcosferitas (setas), (H.E.; aumento original: A=4X; B=10X; C=100X) 
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Figura 2 -  Sialólito, o mesmo da figura anterior, observado pela coloração de Brown 

e Brenn, com formação concêntrica única revelando padrões diferentes 

de mineralização, incluindo várias camadas lineares (*) e formações tipo 

calcosferitas (setas), (B.B.; aumento original: A=4X; B=10X; C=10X; 

D=100X) 
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Figura 3 -  Padrão com vários centros de mineralização em múltiplas pequenas 

formações (*) em sua periferia. Em B, internamente o sialólito apresenta 

uma organização lamelar mais regular, linear e maior (setas), (H.E.; 

aumento original: A=40X; B=40X ) 
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Figura 4 -   Sialólito com formação concêntrica maior revelando padrões periféricos 

diferentes de mineralização, sugerindo união e fusão com outras 

formações menores (*), biofilmes microbianos entre suas camadas de 

aposição (setas), (H.E.; aumento original: A=40X; B=100X; C=100X ) 

 



________________________________________________________ Resultados 
 

44 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Figura 5 -  Sialólito em ducto excretor dilatado da glândula observada nos cortes 

examinados (*). O sialólito se constituía de várias formações unidas. Os 

padrões de cada formação eram diferentes (setas), (H.E.; aumento 

original: A=4X; B=10X; C=40X) 
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  Figura 6 -  Glândula salivar com ducto excretor dilatado pela presença do sialólito 

(*) com metaplasia escamosa de seu epitélio (seta), (B.B.; aumento 

original: A=4X; B=40X; C=40X; D=100X) 
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Figura 7 -  Sialólito com formação concêntrica maior revelando padrões periféricos 

diferentes de mineralização com biofilmes microbianos entre suas 

camadas de aposição (seta), (B.B.; aumento original: A=4X; B=40X) 
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Figura 8a -  Sialólitos em ducto excretor com intensa desorganização epitelial 

associada à rica presença de bactérias em forma de aglomerados (*) e 

biofilmes microbianos (setas), (H.E.; aumento original: A=10X; B=40X ) 
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Figura 8b -  Sialólitos em ducto excretor associado à rica presença de bactérias em 

forma de aglomerados (*) e biofilmes microbianos (setas). Destaca-se a 

forma concêntrica de deposição das camadas dos sialólitos e sua íntima 

associação com os aglomerados bacterianos, alguns tipo actinomices-

“like” e biofilmes microbianos (H.E.; aumento original: A=100X; B=100X; 

C=100X; D=160X ) 
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  Figura 9 -  Sialólito revelando a formação de anéis concêntricos de mineralização 

com aglomerados bacterianos e biofilmes microbianos entre suas 

camadas de aposição. Nos aglomerados bacterianos notam-se 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, (B.B.; aumento original: 

A=10X; B=40X; C=40X) 
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Figura 10 -  Aspectos microbianos observados nos sialólitos sob a coloração de 

Brown e Brenn. Destaca-se a presença de locais com abundantes 

bactérias Gram-positivas (em azul) e Gram-negativas (em vermelho). De 

permeio nota-se também aspectos peculiares das camadas 

mineralizadas do sialólito (*), (B.B.; aumento original: A=40X; B=40X; 

C=40X) 
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Figura 11 -  Aspectos microbianos observados nos sialólitos sob a coloração de 

Brown e Brenn. Destaca-se a presença de locais com abundantes 

bactérias Gram-positivas (em azul) e Gram-negativas (em vermelho). 

Nota-se ainda morfologias diferentes de alguns aglomerados (setas) e 

de algumas bactérias como evidentes bacilos e espirilos, (B.B.; aumento 

original: A=40X; B=100X) 
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Figura 12 -  Aspectos microbianos observados nos sialólitos sob a coloração de 

Brown e Brenn. Destaca-se a presença de locais com abundantes 

bactérias Gram-positivas (em azul) e Gram-negativas (em vermelho), 

(B.B.; aumento original: A=40X; B=160X) 
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Figura 13 -  Aspectos microbianos observados nos sialólitos sob a coloração de 

Brown e Brenn. Destaca-se a presença de locais com bactérias Gram-

positivas (em azul) e Gram-negativas (em vermelho). Observa-se 

grande quantidade de espirilos e bacilos, (B.B.; aumento original: 

A=400X; B=400X ) 
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 5.2.2 Ao microscópio de luz polarizada: 

  

Quanto à distribuição dos cristais os sialólitos revelaram-se com 

organização em seis padrões: linear, puntiforme, radiado, mosaico, homogêneo e 

misto. Em cada padrão procurou-se uma associação morfológica que melhor 

descrevesse o aspecto observado. 

Em cinco casos (33,3%) o padrão de mineralização foi linear, a refração 

dos cristais formava estruturas lineares concêntricas, ao redor de um núcleo, 

descrevendo formações semelhantes a “cascas de cebola” (Figura 14). Em um 

espécime (6,6%) as camadas assemelhavam-se a “ondas” ou “rajadas de vento”, em 

outros dois (13,3%) essas ondas se entrelaçavam ora concêntricas, ora paralelas, 

conferindo um aspecto de várias estruturas sobrepostas (Figura 15). 

O padrão puntiforme ou focal ou, ainda, globular foi observado em dois 

casos (13,3%). Nesse padrão, a refração dos cristais formava inúmeros pontos, ora 

aleatoriamente dispostos conferindo aspecto de “céu estrelado”, ora organizados 

perifericamente como um “colar de diamantes”, ou ainda em grupos, geralmente 

periféricos, dando aspecto globular à estrutura, as Figuras 16 e 17 evidenciam esse 

padrão.  

Em um único espécime (6,6%) observou-se um padrão radiado, nesse 

caso os cristais refratavam a luz polarizada como “raios de sol”; havia mais de um 

núcleo de mineralização no mesmo espécime, e, em todos, o padrão de organização 

repetiu-se (Figura 18). 
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Em dois casos (13,3%) a refração observada formava mosaicos 

superpostos. Nesses casos os cristais apresentavam forma bem definida, ora 

alongada e rombóide, ora alongada com ângulos vivos, mostrando superfícies 

maiores que as observadas no padrão puntiforme ou focal (Figura 19). 

Dois casos (13,3%) revelaram refração homogênea à luz polarizada onde 

os cristais conferiam aspecto de “trama de tecido” ao espécime, não se via nenhuma 

figura reconhecível, apenas um emaranhado de partículas apresentando refração 

(Figura 20). 

Em três casos (20%), considerados mistos, não foi possível identificar um 

único padrão de refração dos cristais, as estruturas mostravam-se com padrões 

associados ora lineares, ora globulares, com áreas de refração puntiforme ou de 

mosaico (Figura 21). 

Nos espécimes onde havia presença de tecido mole (26,6%) notou-se 

alguma refração puntiforme e difusa de permeio ao conjuntivo, ao que nomeamos de 

puntiforme estromal (Figura 22). 

Em um espécime, observou-se a refração dos cristais concentrada no 

interior de ductos, de maneira puntiforme, porém, densamente organizada, onde 

interpretamos como sendo um micrólito intraductal de organização homogênea 

(Figura 23). 

Na coloração de H.E., à luz polarizada, se viam padrões puntiformes e em 

mosaico, o que confirmava as observações feitas quando o sialólito era observado 

em luz polarizada, sem coloração (Figura 24). Nos casos onde havia presença de 

tecido glandular notou-se refração puntiforme tanto na luz dos ductos dilatados da 

glândula como entre o sialólito e o ducto envolvido na sialolitíase, nestes casos, 

conferindo aspecto de “céu estrelado” à região envolvida (Figura 25). 
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Quando os padrões puntiforme (13,3%), radiado (6,6%), mosaico (13,3%) 

e misto (20%) eram observados havia presença de birrefringência9; quando eram os 

padrões linear (33,3%) e homogêneo (13,3%) a serem observados havia presença 

de refração91 apenas. Nos espécimes que apresentavam tecido mole, 

independentemente do padrão de organização do sialólito, observou-se 

birrefringência de permeio ao tecido. 

Entre os 11 espécimes desmineralizados (73,3% da amostra) apenas seis 

(54,5%, n=11) apresentavam birrefringência; dos quatro espécimes não 

desmineralizados (26,6% da amostra) apenas dois (50%, n=4) mostravam 

birrefringência.  
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Tabela 4 - Registro dos achados microscópicos referentes aos cortes sem coloração, 

                 examinados ao microscópio de luz polarizada 

 

ESPÉCIME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T % 

Linear    x   x   x    x x 5 33,3 
Puntiforme     x      x     2 13,3 
Radiado        x        1   6,6 
Mosaico      x       x   2 13,3 

Homogêneo  x x             2 13,3 

 

 

Distribuição dos 
cristais 

Misto x        x   x    3 20,0 
Refração x x x x   x  x x  x  x x 10 66,6                              

Tipo de imagem 
Birrefringência x    x x  x x  x x x   8 53,3 

Espécime desmineralizado  x x x x x  x x x  x x   x 11 73,3 

S
IA

L
Ó

L
IT

O
 

Espécime não desmineralizado      x    x   x x  4 26,6 
Epitélio                - - 
Tecido 

conjuntivo 
     x  x   x     3   75,0 

Parênquima 
glandular 

     x  x  x x     4 100,0 

 

           
Localização 

Ductos      x  x  x x     4 100,0 
Refração                - - P

re
se

nt
e 

(n
=4

) 

Tipo de 
imagem 

Birrefringência      x  x  x x     4 100,0 T
E

C
ID

O
 M

O
L

E
 

Ausente (n=15) x x x x x  x  x   x x x x 11   73,3 
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Figura 14 -  À luz polarizada, o padrão dominante de mineralização observado nos 

sialólitos foi o linear, descrevendo camadas concêntricas com áreas de 

evidente densidade (setas), (aumento original: A=12X; B=50X; C=12X; 

D=100X) 
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Figura 15 -  O padrão de organização linear mostrou algumas variações: em um 

espécime as camadas estavam entrelaçadas (A e B), em outro 

assemelhando-se a “ondas” ou “rajadas de vento” (C), (aumento 

original: A=12X; B=50X; C=12X) 
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Figura 16 -  Padrão puntiforme ou focal. Observam-se inúmeros pontos ora 

aleatoriamente dispostos, ora organizados em grupos (setas), (aumento 

original: A=50X; B=12X; C=50X) 
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Figura 17 -  Em um caso observou-se o padrão puntiforme organizado 

perifericamente como um “colar de diamantes” (A), o que confirmou-se 

quando observamos o espécime corado em hematoxilina-eosina de 

Harris (H.E.) por meio de luz polarizada (B), (aumento original: A=12X; 

B=50X) 
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Figura 18 -  Vários núcleos de mineralização foram observados em um espécime 

que mostrou padrão radiado de organização (setas), (aumento original: 

A=12X; B=50X) 
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Figura 19 -  Dois espécimes refratavam a luz polarizada formando mosaicos (*), 

alguns cristais apresentavam-se com ângulos vivos (seta), (aumento 

original: A=100X; B=100X; C=160X) 
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Figura 20 -  Padrão homogêneo à luz polarizada. Nota-se aspecto de “trama de 

tecido”, aumento original 100X 
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Figura 21 -  Em três casos não havia um único padrão predominante de organização 

quando os espécimes eram observados à luz polarizada, considerados 

por este motivo como padrão misto. Áreas de padrão puntiforme (*), 

linear (seta maior) e homogêneo (seta menor), (aumento original: 

A=50X; B=100X) 
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Figura 22 -  Nos espécimes que apresentavam tecido mole notou-se a presença de 

refração puntiforme, difusa, de permeio ao conjuntivo, ao que 

nomeamos de puntiforme estromal, (aumento original: A=50X; B=100X; 

C=50X; D=50X) 
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Figura 23 - Refração puntiforme, densamente organizada, constituindo um micrólito 

intraductal (aumento original: A=100X; B=160X) 
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Figura 24 - Algumas lâminas coradas pela hematoxilina-eosina de Harris (H.E.) 

foram observadas à luz polarizada. Notaram-se padrões puntiforme (*) e 

em mosaico (setas), confirmando as observações feitas à luz polarizada 

pela técnica original, (aumento original: A=50X; B=160X) 
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Figura 25 - Refração puntiforme presente na luz dos ductos glandulares dilatados e 

também entre o sialólito (*) e o epitélio ductal, conferindo aspecto de 

“céu estrelado” à região (aumento original: A=50X; B=100X) 
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 5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA: 

Os resultados obtidos na análise microscópica foram organizados em 

tabelas com dados de freqüências absolutas e relativas. 

Após 21 dias, as análises foram repetidas para aplicação do índice 

Kappa64, utilizado para avaliação quanto ao nível de concordância de um mesmo 

observador, de acordo com a figura abaixo: 

 

Coeficiente Kappa Nível de concordância 

< 0,00 - 

0,00 – 0,20 Baixo 

0,21 – 0,40 Médio 

0,41 – 0,60 Moderado 

0,61 – 0,80 Substancial 

0,81 – 1,00 Quase perfeito 

 

 

 Priorizaram-se os seguintes aspectos, considerados relevantes: 

 

a) Padrão de mineralização em hematoxilina-eosina de Harris (H.E.): 

Para esse critério o índice Kappa64 resultou em 0,85, sendo o nível de concordância 

classificado como “quase perfeito”; 
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b) Classificação quanto à morfologia das bactérias agregadas, na coloração de 

Brown e Brenn (B.B.): 

Para esse critério o índice Kappa64 resultou em 0,76, com nível de concordância 

classificado como “substancial”; 

 

c) Distribuição dos cristais nos padrões estabelecidos, em microscopia de luz 

polarizada: 

Para esse critério o índice Kappa64 resultou em 1,00, sendo o nível de concordância 

classificado como “quase perfeito”; 

 

d) Tipo de imagem observado dentro dos padrões estabelecidos: refração ou 

birrefringência: 

Para esse critério o índice Kappa64 resultou em 0,89, sendo o nível de concordância 

classificado como “quase perfeito”. 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 DA CONCEPÇÃO DO TRABALHO:  

 

A partir de uma reunião de checagem diagnóstica, procedimento de rotina 

do Serviço de Anatomia Patológica da Faculdade de Odontologia de Bauru, FOB-

USP, algumas dúvidas foram surgindo com relação à morfologia e evidenciação de 

estruturas cristalóides que se observava em um espécime de sialólito. Com o objeti-

vo de esclarecimento e por sugestão do Professor Doutor Alberto Consolaro iniciou-

se a pesquisa, com o intuito de apenas sanar aquelas dúvidas.  

 Sabe-se que a microscopia de luz polarizada permite a pesquisa e a de-

terminação das anisotropias ópticas (birrefringência e dicroísmo) em tecidos biológi-

cos121,123. 

 Da literatura pertinente extraíram-se apenas quatro trabalhos que utiliza-

vam a microscopia de luz polarizada para estudo dos sialólitos10,63,115,121. Enquanto 

no microscópio óptico comum e à microscopia eletrônica a morfologia dessas estru-

turas foi amplamente discutida e bem definida2,5,6,10,31,40,41,43,56,58,76,77,95,100,114-117,122, 

observou-se uma lacuna com relação ao estudo dos sialólitos por meio de luz polari-

zada bem como à etiopatogenia dessas lesões, o que, nos dias atuais, ainda não 

está completamente esclarecida120. 

O que parecia apenas resolver uma curiosidade transformou-se em um 

dos objetivos principais deste trabalho. 
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6.2 DA METODOLOGIA EMPREGADA: 

 

Vários trabalhos com diferentes metodologias têm sido realizados a fim de 

caracterizar a estrutura dos sialólitos1-6,10,19,27,40,43,51-56,58,63,70,76,95,100,114-117,121,122. 

 Muitas casuísticas têm sido descritas e caracterizadas em detalhes tanto 

em aspectos clínicos quanto microscópicos22,23,42,53,56,58,63,66,67,69,81,86,89,105,107,125. 

Para avaliação da morfologia, sob vários aspectos, as colorações que po-

deriam ter sido utilizadas neste estudo são: Hematoxilina-eosina de Harris, coloração 

básica para morfologia; Azul alciano, os sialólitos coram-se em vermelho-alaranjado 

claro com pontos bem definidos em azul; von Kossa evidencia estruturas que conte-

nham material mineralizado, em marrom escuro; Ácido periódico de Schiff (PAS) co-

ra estruturas ricas em polissacarídeos como glicogênio e mucopolissacarídeos de 

células mucosas, bem como tecido conjuntivo; Azul de toluidina, que confere uma 

cor homogênea azul à matriz orgânica com pequenas áreas purpúreas; preto do Su-

dão indica a presença de lipídios na matriz orgânica; vermelho Congo evidencia bir-

refringência; Azul da Prússia, utilizado para evidenciar a presença de espiroquetas; 

Mucicarmim, também chamado corante de Mayer, para coloração de fungos; Orcein 

para evidenciação de fibras elásticas; van Gieson, evidenciador de substância colá-

gena; Reação de Millon, que evidencia proteínas e Brown e Brenn, para evidencia-

ção de bactérias.  

Dois dos principais objetivos de nosso estudo eram a evidenciação de 

bactérias e a observação de estruturas cristalóides. Alguns blocos da nossa amostra 

apresentavam material escasso, dessa maneira não poderíamos correr o risco de 
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algum espécime não fazer parte de alguma das análises. Alguns traba-

lhos32,40,52,115,116 que utilizaram as colorações PAS, azul da Prússia, azul alciano, 

mucicarmim, orcein, van Gieson, vermelho Congo e reação de Millon não obtiveram 

resultados satisfatórios para a evidenciação de cristalóides, porém os sialólitos cora-

ram-se intensamente com hematoxilina-eosina de Harris e von Kossa. A maioria dos 

trabalhos que objetivou a evidenciação de bactérias, teve bons resultados utilizando 

a coloração de Brown e Brenn2,3,5,12,13,58,94. 

Optamos por uma coloração que nos fornecesse subsídios para um estu-

do geral (hematoxilina-eosina de Harris), outra que evidenciasse as bactérias (Brown 

e Brenn) e outros cortes que nos permitissem a observação de cristais por meio da 

microscopia de polarização, nesse caso sem coloração. Dessa maneira todos os 

espécimes participaram de todas as análises. 

 A escolha da análise microscópica óptica inicial pelo método mais utiliza-

do: hematoxilina-eosina de Harris, deveu-se ao fato de que estaríamos discutindo 

morfologia e essa coloração serve de suporte para qualquer estudo. Com essa téc-

nica podemos também observar colônias e biofilmes microbianos, porém a detecção 

precisa de bactérias em tecidos não é possível pela H.E., especialmente quando 

individualizadas e distribuídas na forma planctônica. 

  A técnica mais utilizada para detecção de morfotipos bacterianos é a de 

Gram modificado para tecidos incluídos em parafina a partir dos trabalhos de Brown; 

Brenn17, sendo conhecida atualmente como técnica de coloração de Brown e 

Brenn17,18,119 e utilizada em vários estudos2,3,5,12,13,58,94; esta técnica de coloração 

permite visualizar a distribuição das bactérias na forma planctônica, em colônias, em  

biofilmes microbianos e no interior de células inflamatórias. Além de várias formas de 

organização bacteriana, ela permite também detectá-las de permeio às várias por-
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ções dos sialólitos. As bactérias Gram-positivas coram-se em azul ou roxo e as 

Gram-negativas coram-se em vermelho claro; os núcleos celulares coram-se em 

vermelho ou rosa intenso e outros elementos teciduais, como o citoplasma celular, 

coram-se em amarelo. 

Apenas quatro trabalhos utilizaram microscopia de luz polarizada no estu-

do dos sialólitos. O primeiro, em 1958, de BLATT et al.10, usou a microscopia de po-

larização apenas como complemento para a técnica de difração de raios x em pulve-

rização, não citando detalhes quanto aos resultados das observações feitas pela 

microscopia de polarização. Em 1986, TAKEDA115 após submeter cortes dos espé-

cimes a várias colorações fez suas considerações e, com relação à microscopia de 

luz polarizada, apenas citou que aqueles sialólitos não apresentavam birrefringên-

cia9.  

LAFORGIA et al.63, em 1989, realizaram análise morfológica e microestru-

tural em 56 sialólitos e por meio da microscopia de luz polarizada evidenciaram a 

distribuição das áreas que continham substância mineralizada nos espécimes.  

Em 2001, TRAINI et al.121 analisaram um único sialólito de glândula sub-

mandibular utilizando os microscópios eletrônico e óptico de luz polarizada, revelan-

do a detecção de birrefringência9 no espécime. 

Devido às dúvidas surgidas a partir dessas publicações como, por exem-

plo: quais são os diferentes padrões de mineralização que podemos observar ou se 

a distribuição dos cristais, observada pela luz polarizada, mostra contornos seme-

lhantes aos observados em H.E., optamos por utilizar a microscopia de luz polariza-

da para completar e auxiliar a caracterização microscópica da nossa amostra.  
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6.3 DOS RESULTADOS OBTIDOS: 

 

Na caracterização da amostra houve discreta predominância do gênero 

feminino, o que diverge dos resultados apresentados em algumas casuísti-

cas5,22,42,46,53,56,63,66,89,118 e concorda com outros autores58,69. Essa maior prevalência 

do gênero feminino não nos parece significante, podendo ser comparada aos resul-

tados obtidos pelo segundo grupo de autores já que os resultados são baseados em 

relatos clínicos, muitas vezes apresentando dados incompletos.   

Quanto à idade, a amostra observada foi acorde com outras casuísti-

cas5,42,56,58,66,69,89,118 em que a população afetada pela sialolitíase encontrou-se numa 

faixa etária adulta, ocorrendo apenas um caso em criança, este, na literatura tido 

como raro46,63,69,107. 

O grupo de glândulas salivares mais afetadas, as submandibulares, tam-

bém foi compatível com as observações feitas em outros trabalhos já publica-

dos10,46,63,66,69,86 e o acometimento dos outros grupos de glândulas salivares, propor-

cionalmente, também coincidiu.   

A história clínica pobremente apresentada, muitas vezes inexistente, con-

fere dificuldade para caracterização da amostra neste quesito. Seria audacioso, se-

não pouco científico, discutirmos sobre dados tão incompletos. Tomemos como e-

xemplo o tempo de evolução das lesões: variando de alguns meses a 20 anos, po-

deríamos concluir, precipitada e equivocadamente, como sendo tempo de ampla 

variação; não podemos esquecer que dos 15 espécimes apenas quatro apresenta-

vam essa informação, ou seja, aproximadamente 26,6% de informação não seriam 

suficientes para emissão de qualquer comentário relativo também aos outros 73,3% 

da amostra, podendo os extremos de tempo (6 meses e 20 anos) ser exceção.  
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O mesmo ocorreu com relação aos relatos radiográficos onde apenas um 

caso trazia informações a respeito.  Essa falta de história clínica poderia sugerir que 

sialolitíase, quando sendo uma das sugestões diagnósticas do clínico, não é associ-

ada a nenhuma maior anormalidade sistêmica, sendo, portanto, tratada apenas lo-

calmente.                  

Os sialólitos não têm estrutura uniforme, sua morfologia varia extensiva-

mente não apenas no mesmo espécime como de um espécime para outro, indepen-

dentemente se advindos das glândulas salivares maiores ou das glândulas salivares 

menores1.  

Alguns sialólitos mostram estrutura lamelar, com exceção da porção cen-

tral ou núcleo que se mostra homogênea, com camadas alternadas basofílicas e eo-

sinofílicas, onde as áreas mineralizadas são basofílicas e as áreas não mineraliza-

das eosinofílicas, na coloração de hematoxilina-eosina de Harris (Figura 1). 

  Alguns sialólitos não apresentam o padrão lamelar periférico conferindo 

uma figura homogeneamente arranjada e em alguns casos de organização mista 

(Figura 5), sem predomínio de um único padrão (lamelar ou homogêneo), onde a 

configuração torna-se de difícil delimitação, pois as áreas com lamelas ficam de 

permeio às homogêneas. Quando estão bem distintas apresentam-se mais delgadas 

e perifericamente distribuídas, nesse caso, a área homogênea toma por volta de dois 

quartos do raio do sialólito, enquanto a área lamelar ocupa um quarto e outro é ocu-

pado pelo núcleo. 

Nos espécimes que apresentavam tecido mole (26,6% da amostra), em 

alguns pontos, havia contato direto entre o cálculo salivar e o epitélio ductal, em ou-

tros havia presença de biofilmes e agregados bacterianos entre as duas estruturas 

(Figuras 8). Esse contato pode representar a contribuição necessária para que tanto 
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os elementos das células descamadas quanto o infiltrado inflamatório cheguem à 

matriz orgânica do cálculo salivar. Nesse caso, haveria o que poderia ser chamado 

de retroalimentação, ou seja, as bactérias e suas toxinas oriundas da superfície do 

cálculo salivar atrairiam o infiltrado inflamatório que, juntamente com os remanes-

centes das células descamadas do epitélio ductal e os elementos locais, iriam auxili-

ar na formação de mais matriz orgânica, que iria atrair mais bactérias e assim su-

cessivamente.  

As alterações microscópicas observadas nos tecidos e ductos pericalcula-

res como dilatação, infiltrado inflamatório e alterações do epitélio de revestimento do 

ducto com metaplasia escamosa, oncocítica ou mucosa representam as reações 

teciduais como resultado da completa ou parcial obstrução ductal. A ocorrência de 

metaplasia escamosa geralmente está associada tanto à infecção local quanto à a-

gressão de contato do sialólito com o epitélio ductal1,72; quando tratamos de meta-

plasia oncocítica ocorre a proliferação de células com citoplasma eosinofílico rico em 

mitocôndrias, às vezes claro e rico em glicogênio; a metaplasia mucosa conseqüente 

aos mesmos fatores apresenta a proliferação de células caliciformes, produtoras de 

muco. 

 No tecido glandular remanescente, circunvizinho ao cálculo salivar, tam-

bém observamos alterações teciduais como infiltrado inflamatório crônico difusamen-

te distribuído, atrofia acinar e fibrose, geralmente associados ao tempo de evolução 

da obstrução (Figura 6). 

Na coloração de H.E., o padrão lamelar de organização em alguns casos 

foi de difícil interpretação visto o espécime estar fragmentado; nesses casos, quando 

da classificação quanto ao número de centros de mineralização, optou-se por obser-

vação panorâmica, em menor aumento, onde projetávamos espacialmente a circun-
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ferência de um fragmento, seguindo sua sugestão de angulação, tentando encaixá-

lo nos demais e assim sucessivamente; quando essas correlações não puderam ser 

conseguidas e a projeção formava mais de uma circunferência, os espécimes foram 

considerados com mais de um centro de mineralização. Essa dificuldade pode ter 

acarretado algum erro de interpretação, o que foi confirmado na aplicação do índice 

Kappa64, pois algum espécime com mineralização unicêntrica de padrão misto de 

organização, pode ter sido equivocadamente classificado como multicêntrico, para 

essa coloração, em alguma das análises.  

O processamento dos tecidos, isto é, fixação, desmineralização, inclusão 

em parafina e microtomia, pode provocar a perda de bactérias ou de sua capacidade 

tintorial12,13,94. Os agentes químicos empregados nas desmineralizações de tecidos 

duros interferem na atividade tintorial de células bacterianas Gram-positivas. As alte-

rações mais significantes foram observadas com o ácido fórmico a 5%, empregado 

por uma semana, quando se constatou que em cada 15 bactérias, somente uma co-

rava-se de azul; os melhores resultados foram obtidos quando se empregou o ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) a 5% na desmineralização dos espécimes, resul-

tando em cortes onde as bactérias apresentavam-se sem alterações morfológicas 

significantes94.  

A desmineralização dos espécimes que foram submetidos ao procedimen-

to foi realizada alguns com ácido fórmico a 5%, outros com EDTA. Detectou-se pela 

coloração de Brown e Brenn tanto bactérias Gram-positivas quanto Gram-negativas 

em todos os espécimes. 

As bactérias Gram-positivas contêm mucopeptídio e ácido teicóico fazen-

do parte da parede celular, o que pode induzir reações inflamatórias granulomatosas 

com a participação dos linfócitos T e dos macrófagos; além disso, podem ativar o 
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complemento e agem como estimuladores policlonais dos linfócitos B. As bactérias 

Gram-negativas possuem lipopolissacarídios ou endotoxinas fazendo parte da pare-

de celular e participam na indução do processo inflamatório e ativação do comple-

mento13,120.  

A maioria dos agregados e biofilmes bacterianos apresentou-se como 

Gram-positivos, particularmente quando foram observados na periferia dos espéci-

mês (Figuras 11 e 12) . Como a maioria dos autores1,2,3,5,54,70,77 não relatou a pre-

sença de bactérias no núcleo e em suas lamelas vizinhas, causou-nos surpresa de-

tectá-las nesses sítios em três espécimes: em um apenas no núcleo e em outros 

dois nas lamelas próximas ao núcleo.  Pressupomos que este fato deva estar rela-

cionado ao pequeno tempo de evolução da lesão, o que não se sabe precisamente, 

onde as bactérias estariam na periferia e, dependendo do grau de mineralização e 

configuração morfológica do espécime, circunvizinhas à área observada; outra pos-

sibilidade seria que mesmo mineralizadas como um todo ou fragmentadas essas 

bactérias ainda estivessem mantendo sua capacidade tintorial. 

Todos os espécimes foram observados pela microscopia de polarização, 

independentemente se previamente desmineralizados ou não. Por meio do método 

de desmineralização utilizado, ou quelação por difusão, alguns autores1,40,114 obser-

varam apenas a matriz orgânica de sialólitos. 

Um corpo birrefringente tem duas direções de propagação da luz com um 

índice de refração91 para cada uma delas. Esses materiais quando colocados entre 

polarizadores cruzados alteram a propagação da luz, provocando um brilho caracte-

rístico63,123. 

As estruturas cristalóides como as observadas nos espécimes também fo-

ram identificadas por meio de técnicas como microrradiográfica, difração de pulveri-
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zação ou energia dispersiva de raios x, em outros estudos sobre cálculo sali-

var1,2,10,19,31,32,76,95,100,117. 

Julgamos a comparação de resultados obtidos por meio de metodologias 

diferentes não ser o melhor procedimento, mas em vista dos poucos trabalhos regis-

trados na literatura empregando a luz polarizada em sialólitos10,63,115,121, ousamos 

por analogia traçar algumas considerações. 

A organização lamelar concêntrica descrita à microscopia óptica comum, 

ao microscópio eletrônico foi reconhecida como uma área extremamente concentra-

da em cristais; o espaço existente entre as lamelas quando observado ao microscó-

pio óptico, correspondia a porções menos concentradas em cristais, ao microscópio 

eletrônico54. Os cristais estavam, em muitos casos aleatoriamente dispostos por toda 

extensão da matriz orgânica. Em alguns pontos pequenos aglomerados de cristali-

zação foram observados, organizados de forma a exibir um padrão radiado de um 

centro, morfologicamente idênticos às esferulitas, ou calcosferitas, freqüentemente 

observadas em tecidos mineralizados2,6,10,19,29,31,40,57,75-77,19,95,103,116. Apenas um de 

nossos espécimes ao microscópio de luz polarizada revelou birrefringência de apa-

rência radiada (Figura 18). 

A grande variação na distribuição dos cristais em sialólitos nos indica a 

variação da capacidade da matriz orgânica em reter íons cálcio e fosfato. Alterações 

de propriedades físicas e químicas locais como concentração desses íons, variação 

de pH, concentração de mucina e capacidade tampão da saliva, presentes ao redor 

do cálculo salivar, influenciam diretamente esse processo19,31,32. A presença de es-

truturas mineralizadas homogêneas ou mais compactas, como a formação em “mo-

saico”, sugere que além dos fatores contribuintes já citados podemos incluir o fator 

tempo (Figura 19). 
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Por meio da microscopia de luz polarizada observou-se em um espécime 

a presença de micrólitos intraductais, porém não havia organização lamelar, apenas 

um concentrado de estruturas birrefringentes desenhando um contorno relativamen-

te esférico (Figura 23). Este espécime quando examinado ao microscópio óptico co-

mum, em coloração de hematoxilina-eosina de Harris, não mostrava qualquer subs-

tância intraductal. Concluímos que neste caso havia mineralização inicial dos micro-

cálculos e, nesses estádios, já que os sialólitos não apresentam radiopacidade sufi-

ciente para serem detectados em microrradiografias, poderiam igualmente não ser 

detectados ao microscópio óptico comum, camuflando-se de permeio ao tecido. 

Microcálculos já foram identificados intracelularmente, intraluminalmente 

em ácinos e ductos, também intersticialmente, apresentando-se basofílicos, homo-

gêneos ou lamelares, por meio de técnicas de coloração de rotina como hematoxili-

na-eosina de Harris32. 

Intracelularmente os microcálculos foram observados em células acinares 

de glândulas salivares normais. Sabe-se que os autofagossomas estão envolvidos 

na digestão de grânulos secretórios armazenados. Tal degeneração desses grânu-

los e organelas como mitocôndrias, que podem ser ricas em cálcio e fósforo, poderia 

levar a uma acumulação destes elementos e sua cristalização intracelular32,42.   

Mucina ácida e neutra, encontradas em micrólitos, estão presentes nos 

grânulos secretórios de células acinares de glândulas submandibulares, sustentando 

a possibilidade de grânulos secretórios degenerativos estarem envolvidos na forma-

ção dos microcálculos32,42,122. 

Existem semelhanças morfológicas entre os cristais dos microcálculos in-

tracelulares e aqueles que observamos nos cálculos salivares ductais; associando-

se essas semelhanças com a presença de cálcio e fósforo dos micrólitos intracelula-
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res, poderíamos admitir que estes também possuem cristais de apatita31,32,42,122. Tais 

relatos apóiam nossas observações por meio de luz polarizada, uma vez que não 

foram encontradas diferenças significantes entre os cristalóides de cálculos salivares 

observados e o padrão “puntiforme estromal” identificado nos espécimes que se a-

presentavam acompanhados de tecido mole (Figura 22).  

Sabendo-se que a mineralização ocorre secundariamente ao longo das fi-

bras orgânicas, o arranjo aleatório dos cristais observado em alguns casos nos leva 

a crer que a organização da matriz orgânica dos sialólitos, ainda que possuindo um 

padrão relativamente regular de deposição, nem sempre corresponderá à deposição 

regular do material mineral. Como a disposição lamelar dos sialólitos não é homogê-

nea, conclui-se que em muitos casos a mineralização do cálculo salivar não ocorre 

de maneira cíclica como um todo e sim de forma focal, nas áreas onde as condições 

locais são mais favoráveis. 

Alguns resultados não coincidiram, quanto ao padrão de mineralização, 

quando comparadas as técnicas de microscopia óptica comum e de polarização. Um 

espécime que apresentava organização lamelar em luz polarizada, ao microscópio 

óptico mostrou-se com padrão homogêneo; outro, também de padrão homogêneo 

ao microscópio óptico comum, apresentou-se com padrão radiado à luz polarizada. 

Esse desencontro de observações provavelmente deva-se ao fato de que ao micros-

cópio de luz polarizada obtemos maior poder de resolução e observação, onde todas 

as estruturas cristalóides, independentemente da extensão são evidenciadas. 

A observação de estruturas cristalóides nos espécimes que foram subme-

tidos à desmineralização nos questiona sobre as imagens observadas: se as ima-

gens conferem determinados padrões aos espécimes em luz polarizada, é sinal que 

ainda restam cristais de permeio à matriz orgânica dos sialólitos. Em seis espécimes 
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desmineralizados (54,5% dos espécimes desmineralizados, 40% dos espécimes es-

tudados) foi observada a presença de birrefringência, em outros cinco (45,5% dos 

desmineralizados, 33,3% do total estudado) que sofreram o mesmo processamento 

observamos apenas refração. 

 A técnica para a microscopia de luz polarizada preconiza cortes sem colo-

ração123; os espécimes que apresentavam tecido mole (26,6% da amostra) foram 

observados ao microscópio de polarização tanto em lâminas sem coloração, como 

indica a técnica original, quanto na coloração de H.E. (Figuras 17, 24 e 25). Nestes 

casos, alterava-se a angulação dos filtros polarizadores, permitindo a passagem de 

alguns feixes de luz, o que produziu imagens coradas em hematoxilina-eosina de 

Harris relativamente escuras, porém simultâneas à presença de birrefringência nos 

padrões puntiforme e mosaico, o que era confirmado quando o espécime estava 

submetido à técnica original da microscopia de luz polarizada, ou seja, sem colora-

ção123.  

LAFORGIA et al.63, examinando 56 sialólitos pela luz polarizada, detecta-

ram estrutura lamelar concêntrica com periodicidade regular periférica em todos 

seus espécimes. Relataram a não birrefringência do núcleo dos sialólitos e a pre-

sença de espécimes com vários núcleos de mineralização; os espécimes dessa 

pesquisa estavam armazenados a seco, sem desmineralização prévia, e foram sub-

metidos a um corte sagital inicial. Posteriormente uma das metades, incluída em re-

sina, foi submetida a novos cortes de 20ìm cada e então analisada ao microscópio 

de luz polarizada; a outra porção foi observada em estereomicroscópio.  Ainda que 

nossa amostra tenha sido reduzida em comparação à desses autores, também pu-

demos observar vários núcleos de mineralização em um mesmo espécime. Detec-

tamos a presença de substâncias minerais reconhecíveis por sua refração ao feixe 
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de luz polarizada, dispostas de seis padrões distintos. Nossos resultados divergem 

dos de LAFORGIA et al.63 apenas pela variedade de padrões que observamos. 

Comparando as ilustrações publicadas pelos autores, percebemos semelhanças 

com algumas das imagens que obtivemos em nossa amostra. 

Sendo a análise morfológica qualitativa, optou-se pela aplicação do índice 

Kappa64, a fim de evidenciar a confiabilidade do método de análise utilizado e a cali-

bração do examinador. Os critérios foram selecionados de acordo com sua relevân-

cia para os objetivos propostos neste trabalho: análise morfológica dos espécimes 

em microscopia de luz comum e polarizada e evidenciação de bactérias. 

O nível de concordância para três dos critérios selecionados: padrão de 

mineralização em H.E., padrão de organização em luz polarizada e tipo de imagem 

(refração ou birrefringência), resultou em “quase perfeito”, evidenciando que estes 

aspectos apresentavam-se bastante claros ao examinador. Quanto ao critério de 

morfologia das bactérias agregadas, o índice Kappa64 resultou em “substancial”, re-

lativamente distante do nível crítico (0,60). A pequena discordância entre a primeira 

e a segunda análise não foi estatisticamente significante. Podemos considerar que o 

método de análise foi eficaz e a calibração do examinador foi satisfatória. 

 

 

6.4 DAS IMPLICAÇÕES CLÍNICAS: 

 

 Julgamos que nossa amostra constituiu-se de apenas 15 espécimes devi-

do à maioria dos casos de sialolitíase de glândulas salivares maiores não represen-

tar, na visão do clínico, associação com distúrbios sistêmicos, dessa maneira pro-

movem a remoção do espécime já prematuramente diagnosticado em tomadas ra-
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diográficas e exame local de rotina e não atentam ao envio da peça para análise mi-

croscópica. Quando o acometimento é nas glândulas salivares menores, o envio da 

peça para análise é mais freqüente, porém a incidência da lesão neste grupo de 

glândulas salivares é muito menor5,44,58,72,82,89,95, o que confirma os resultados. 

 A localização das glândulas salivares submandibulares42,43,66,81,118,125 co-

mo ocorrência da maioria dos casos de sialólitos bem como nas glândulas salivares 

menores do lábio superior e mucosa jugal5,22,25,44,46,58,72,89, sugerem que os fatores 

locais como trauma e morfologia do sistema ductal possam estar envolvidos na etio-

logia das sialolitíases.  

A sialadenite crônica submandibular foi definida primeiramente por KÜTT-

NER62, em 1896, quando observando uma associação com sialolitíase, descreveu 

como sendo um tumor inflamatório da glândula submandibular. A importância desse 

trabalho é que a partir daí o termo “tumor de Küttner” passou a ser largamente utiliza-

do para designar sialadenite crônica da glândula submandibular, particularmente na 

literatura alemã, o que de acordo com a atual classificação da Organização Mundial 

de Saúde (WHO), deve ser evitado e substituído pela terminologia correta de “siala-

denite crônica”. 

O principal fator etiológico na sialadenite crônica da glândula submandibu-

lar é o cálculo salivar42,53,56,105. O achado de micrólitos intracelulares revela que um 

processo de sialadenite crônica possivelmente seja secundário à formação deles, a-

inda que sejam microscópicos31,32,42, particularmente pelo motivo que com a idade 

crescente a presença desses micrólitos em glândulas salivares normais é aumenta-

da32,42. 

Mineralizações nas glândulas salivares podem ser detectadas também em 

infecções crônicas, flebites, linfonodos, amiloidose e lesões tumorais, como adenoma 
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pleomórfico, schwanoma e carcinoma mucoepidermóide90. Nas glândulas salivares 

parótidas 40% dos cálculos, independentemente da origem, são radiolucentes, detec-

táveis apenas com métodos como sialografia, tomografia computadorizada ou resso-

nância magnética. Nas glândulas salivares submandibulares esse número cai para 

aproximadamente 20%. Devemos considerar a maior incidência de cálculo salivar nas 

glândulas submandibulares com relação às parótidas na proporção de 15 para 1, a-

proximadamente19. 

A presença de bactérias como fator etiológico das salolitíases tem sido ob-

jeto de muitas discussões70,73,105,120. ISACSSON; FRISKOPP54, em 1984, utilizando 

microscopia eletrônica de varredura para estudo de dez sialólitos, evidenciaram a 

presença de bactérias em sua periferia e, após análise, concluíram que os microor-

ganismos podem contribuir como um importante fator para a formação da matriz or-

gânica do cálculo salivar, porém apenas nas fases posteriores e não nas iniciais, o 

que diverge da opinião de LUSTMANN; SHTEYER70 que sugerem que os microorga-

nismos tenham importante papel tanto na formação quanto no crescimento do cálculo 

salivar.  

TEYMOORTASH et al.120 estudando nove sialólitos obtidos a partir de sia-

ladenites crônicas de glândulas submandibulares, analisaram a presença de micror-

ganismos por meio de métodos de extração do DNA obtido dos fragmentos bacteria-

nos dos cálculos salivares. A espécie predominante detectada foi Streptococcus spe-

cies. Foi identificada a presença de bactérias em todos os espécimes. Concluíram  

que a presença de micrólitos ou a obstrução de ductos não podem ser classificadas 

como causa isolada da formação de sialólitos, existindo fatores adicionais necessá-

rios, onde, provavelmente, os microorganismos exerçam importante papel. 

Em nossa amostra também observamos bactérias em todos os espécimes. 
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Nossos resultados nos levam a concordar com ambos os grupos de autores conside-

rando a influência que esses microorganismos e seus produtos possam exercer nos 

tecidos vizinhos. O que não nos parece esclarecido é que sem um núcleo inicial as 

bactérias não poderiam autonomamente produzir um substrato e a matriz do sialólitos 

ter início; dessa maneira, concordando com ISACSSON; FRISKOPP54, a invasão 

bacteriana viria após a formação do núcleo do cálculo salivar . Como explicaríamos a 

presença de DNA bacteriano no núcleo inicial como encontrado por TEYMOORTASH 

et al.120? Provavelmente o núcleo inicial seria colonizado pelos microorganismos e, a 

partir de então,  as bactérias estariam colaborando para a formação da matriz orgâni-

ca dos cálculos salivares. Tomando-se um tempo longo de evolução, proporcional-

mente os restos bacterianos envolvidos pela mineralização estariam mais próximos 

do núcleo, se comparados à deposição das lamelas subseqüentes de mineralização. 

Essa explicação nos parece ser a mais plausível quando consideramos nossos resul-

tados da presença de bactérias no núcleo em 13,3% dos sialólitos. 

 Os conhecimentos da evolução clínica deste processo infeccioso e sua e-

tiopatogenia são fatores preponderantes para a aplicação da terapia adequada; quan-

to à evolução clínica praticamente não há mais dúvidas; resta-nos detectar a causa 

primária da formação dos sialólitos a fim de desenvolver-se terapia preventiva e não 

apenas curativa. 

 Admitindo-se os resultados desta pesquisa poderíamos considerar a pre-

sença das mineralizações estromais associada à abundante presença de bactérias e 

seus produtos, via ductal, como ponto de partida. 

Considerando que em glândulas salivares de pacientes saudáveis possa 

haver presença de micrólitos e que sialolitíase pode estar associada a outras lesões 

das glândulas salivares, torna-se fundamental a colaboração do cirurgião-dentista 
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para esses estudos, enviando qualquer peça cirúrgica removida do paciente para ser 

submetida à análise microscópica.  
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7 CONCLUSÕES 
 

De acordo com a metodologia empregada, considerando suas limitações, 

observamos e concluímos que: 

 

7.1 Os sialólitos não têm estrutura uniforme, sua morfologia varia extensivamente, 

           não apenas no mesmo espécime como de um espécime para outro; 

 

7.2 O padrão lamelar de organização foi predominante tanto na microscopia 

óptica comum quanto na microscopia de polarização; 

 

7.3 À microscopia de luz polarizada foi possível a evidenciação mais detalhada da 

organização morfológica dos sialólitos; 

 

7.4 A organização morfológica dos sialólitos pôde ser classificada por meio de luz 

polarizada em seis padrões distintos: linear, puntiforme, radiado, mosaico, 

homogêneo e misto; 

 

7.5 A evidenciação de bactérias foi obtida em todos os espécimes, com discreta 

predominância das bactérias Gram-positivas, particularmente nas regiões 

periféricas dos espécimes; 

 

7.6 A evidenciação de bactérias nas porções centrais de dois espécimes nos faz 

acreditar em seu possível envolvimento na etiopatogenia dos sialólitos.   
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ABSTRACT 

 

 
MORPHOLOGIC ANALYSIS AND SIALOLITHS STUDY 

BY MEANS OF THE 
 OPTICAL AND POLARIZATION MICROSCOPIES 

 
 

 

The purpose was to analyze sialoliths through optical microscopy and of polarizated 

light. It was going used 15 cases, whose blocks, foils and records of the specimens 

were obtained from of the Department of Oral Pathology, Bauru Dental School, of 

São Paulo University. Under the optical microscopy the specimens were analyzed 

through hematoxylin-eosin and Brown and Brenn stains . It was observed that the 

sialoliths has no uniform structure, and their morphology varies not just in the same 

specimen but also from a specimen to another. The lamellar pattern of organization 

was as predominant at the optical microscope as at the polarized light microscope. 

There was detected of bacteria in all the specimens. Through polarized light it was 

established a classification for the found patterns: lineal, speck, mosaic, radiated, 

homogeneous and mixed. In the specimens that presented soft tissue (26,6% of the 

sample) it was detected speck shape stromals mineralization. 
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