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1.0 Introdução 

 

 

Diversos agentes influem de forma genotóxica nas células e estão 

relacionados aos vários estágios da carcinogênese (BELIEN et al., 1995; 

KAYAL et al., 1993). Com relação à cavidade bucal, o fumo tem sido descrito 

como o principal fator de risco no desenvolvimento de lesões malignas e pré-

malignas. O epitélio bucal, tem a função de ser uma barreira entre o meio bucal 

e os tecidos mais profundos, está localizado na camada mais externa da 

superfície dos tecidos (BAZYKA et al., 2017; BELIEN et al., 1995). É o tecido 

com maior área abrangente na superfície bucal, sendo assim, está mais 

propenso a agressão de agentes externos sendo por vias patológicas, 

mecânicas e químicas(BANSAL et al., 2012). 

 O principal agente etiológico capaz de alterar as estruturas naturais do 

epitélio bucal é o cigarro, sua ocorrência se dá predominantemente no sexo 

masculino, não por ter influência biológica direta, mas por conta da maioria dos 

usuários de tabaco serem homens, mas outros fatores também podem ser 

causadores de alterações, como o uso de aparelhos, antibióticos e o Álcool.  

Antes da coleta, se faz um bochecho para a remoção de microorganismos, 

matéria alba ou agentes externos que possam interferir no correto diagnóstico 

do paciente(BELOWSKA et al., 2004; BRINA et al., 2018).  

As células descamadas da mucosa bucal, são obtidas através de 

raspagem com a ajuda de espátulas de madeira ou de plástico. Para se estocar 

as lâminas com as células é necessário utilizar a solução mais inerte possível, 

como uma solução salina 0,9% ou uma solução tampão em pH neutro. Este 

método é validado e permite a obtenção de um alto número de células viáveis 

de forma não invasiva e bem tolerada pelo paciente (SARTO et al, 1987; 

COELHO et al, 2007)(DEMIRCIGIL et al., 2014).As diversas características do 

epitélio bucal tendem a gerar inúmeras alterações em sua estrutura, sendo 

assim se faz necessário por meio de testes esfoliativos e revisões da literatura 

estudar mais a fundo essas alterações.  

Portanto, este trabalho se propõe a investigar a frequência de 

micronúcleos e de alterações celulares tias como corpos apoptóticos, cariólise, 

cariorexiis e broken-egg, e o próprio micronúcleo enquanto marcador biológico 



 
 

para exposição celular a carcinógenos, em células esfoliadas da cavidade 

bucal de indivíduos  expostos a agentes mutagênicos tais como álcool e 

tabaco. 

 

2.0 Justificativa 

 A realização deste estudo propiciará obter mais conhecimento sobre a 

histopatologia do epitélio bucal bem como propiciar ao estudante maior 

conhecimento sobre as alterações celulares e danos genéticos. 

 

3.0 Objetivos  

 

3.1 Objetivo geral 

 Avaliar a ocorrência de danos genéticos em células esfoliadas do epitélio 

bucal em pacientes atendidos na Clçinica Odontologica do Centro 

Universitário ICESP. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

✓ Caracterizar através de análise celular o a presença de lesões devido a 

uso de álcool, medicamentos e tabaco e outras patologias 

✓ Avaliar a freqüência de micronúcleos e outras alterações celulares  em 

células esfoliadas da língua e da mucosa bugal de indivíduos atendidos 

na clinica de odontologia do ICESP 

✓ Correlacionar as variáveis clinicas analisadas com a presença de lesões  

no epitéliobucais 

 

4.0 Materiais e Métodos 

 

4.1  Amostras e Aspectos éticos 

 

Este projeto será  realizado em parceria com  a Clinica de Odontologia 

do ICESP sob a supervisão do Dr. Ricardo fabris Paulin e constitui-se um 

estudo do  tipo Coorte quantitativo que está sendo submetido ao CEP do 

Centro Universitário ICESP. 



 
 

 

4.2 Coleta de material e de variáveis clinicas e coloração e fixação 

 

O grupo de pacientes serão selecionados  de cerca de 50  indivíduos 

que sejam fumantes que fazem uso de  etanol , em uso de medicamentos 

e/ou próteses dentárias e que apresentem alguma patologia bucal.Será 

realizada uma entrevista  em total privacidade por meio de questionário 

padronizado (anamnese do paciente) 

Após a entrevista, será realizada a coleta de células de descamação 

da mucosa bucal e do bordo lateral da língua dos indivíduos com o auxílio de 

um “cytobrush” (Canadian Medical Brush Inc., Ontário, Canadá), que serão 

amarmazenados e  agitado em soro fisiológico. O material  será centrifugado 

a 1.500 rpm durante 10 minutos e o sobrenadante desprezado, obtendo-se 

dessa forma  um precipitado com alta concentração de células esfoliadas. 

Estas serão fixadas em solução metanol :ácido acético (3:1) e 

posteriormente transferidas para lâminas limpas, úmidas e geladas. Após 

secagem durante 24 horas, as lâminas contendo células esfoliadas foram 

submersas em solução de HCl 1 N por 30 minutos. Procedeu-se à coloração 

com a reação de Feulgen e a contracoloração com o “Fast Green”. Em 

seguida, as células serão desidratadas em etanol e clarificadas em xilol. Tais 

procedimentos foram revistos por (STICH; ROSIN, 1984). As lâminas serão 

montadas com lamínulas, utilizando-se bálsamo do Canadá.  

 

4.3 Análise de micronúcleos e de células micronucleadas 

 

Será realizada  a contagem de no mínimo 1.000 células  de cada sítio 

para a análise de células micronucleadas e de micronúcleos por célula. A 

avaliação das lâminas será procedida em teste cego, em que o observador 

não teve conhecimento dos grupos e dos sítios estudados. Os critérios 

utilizados para identificação de micronúcleo foram os previamente 

estabelecidos por (BRINA et al., 2018) e  Heddle5 (1976): 1) presença de 

material nuclear; 2) ter intensidade de luz maior ou igual à do núcleo; 3) ter 

forma circular ou oval; 4) possuir área menor do que 1/5 do núcleo; e 5) 

estar completamente separado do núcleo. 
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4.4 Analise Estatística  

 

Para o estudo estatístico,  será utilizado o teste de Mann-Whitney, na 

comparação das variáveis mensuradas entre os grupos de indivíduos  . O 

grau de correlação entreas variáveis de interesse fserá calculado através do 

teste de Spearman. 

 

5.0 Viabilidade 

 

É um projeto com grande potencial, por ter métodos baratos para sua 

execução e o aluno possuir conhecimento sobre a execução dos 

procedimentos. 
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