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RESUMO 
 

 

O objetivo deste estudo foi fazer uma correlação entre diagnósticos clínico, 
histopatológico e micológico de lesões bucais, em pacientes portadores de próteses 

dentárias, a fim de verificar o grau de concordância entre os mesmos. Foram 
examinados 47 indivíduos, de ambos os gêneros, atendidos no Serviço de Saúde do 
Centro Odontológico Cruz das Armas (COCA), em João Pessoa – PB, no período de 

janeiro a agosto de 2009. Os dados coletados, através de exame clínico intrabucal, 
foram anotados em uma ficha clínica, e consistiram do tipo de prótese usada, da 

forma de higiene, freqüência e tempo de uso da prótese, tipo de lesão e descrição 
da mesma. Após remoção cirúrgica das lesões, as peças foram encaminhadas para 
análise histopatológica, no Laboratório de Patologia Bucal da UFPB, para 

confirmação de diagnóstico clínico. Todos os pacientes foram submetidos ao exame 
micológico, sendo as amostras colhidas da mucosa palatina e da superfície da 

prótese, com swabs esterilizados. Em seguida, foram transportadas para o 
Laboratório de Micologia da UFPB. Quando comparado o diagnóstico clínico com o 
diagnóstico histopatológico, pode-se observar que houve uma correlação entre os 

resultados, porém, em 03 HFI (16,8%) e 02 HPI (40%) o diagnóstico histopatológico 
não foi compatível com o diagnóstico clínico. No diagnóstico clínico de estomatite 

protética houve acerto de 90,6% (23 caos) no exame micológico, enquanto o 
diagnóstico clínico negativo o acerto foi de 73,3% (11 casos). Concluiu-se que a 
presença de outras lesões não relacionadas ao uso da prótese dentária (papiloma 

escamoso oral, granuloma piogênico) reflete uma maior atenção do cirurgião-
dentista no que se refere ao diagnóstico diferencial dessas lesões bucais, 

solicitando, sempre que possível, os exames histopatológico e micológico, para 
diagnóstico definitivo. 

 

 
 
 

 

 
Palavras-chave: Prótese dentária, doenças da boca, C. albicans, Correlação, 

Diagnóstico  
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ABSTRACT 

 
 

 
The objective of this study was to make a correlation between the clinical, mycologic 
and histopathological diagnosis of buccal lesions, in carrying patients of dental 

prostheses, in order to verify the degree of agreement between the same ones. 47 
individuals were examined, of both the sorts, taken care of in the Service of Health of 

the Centro Odontológico de Cruz das Armas (COCA), in João Pessoa - PB, the 
period of January the August of 2009. The data were collected by means of intraoral 
clinical examination, being written down in a chart treatment the type of prostheses, 

hygiene form, frequency and time of use of the prostheses, type of lesion and 
description of the same one. After surgical removal of the lesions, the pieces were 

led to the histopathological analysis, in the Buccal Pathology Laboratory of the 
UFPB, to confirm the clinical diagnosis. All the patients were submitted to the 
mycologic examination, being the harvested samples of the palatal mucous and the 

surface of the prostheses, with swabs. After, they were carried to the Mycology 
Laboratory of the UFPB. When compared the clinical diagnosis with the 

histopathological diagnosis, it can be observed that it had a correlation between the 
results, but in 03 (16,8%) cases of HFI and 02 (40%) cases of  HPI the 
histopathological diagnosis was not compatible with the clinical diagnosis. In the 

clinical diagnosis of prostheses-induced stomatitis it had rightness of 90,6% (23 
cases) in the mycologic examination, while the negative clinical diagnosis the 73,3% 

(11 cases) rightness. It was concluded that the presence of other unrelated injuries to 
the use of prostheses (Oral squamaus papilloma, pyogenic granuloma) reflects a 
bigger attention of the surgeon-dentist as for the distinguishing diagnosis of these 

buccal lesions, requesting, whenever possible, the histopathological and mycologic 
examinations, for definitive diagnosis. 

 
 
 

 
 

Key words:  Dental prostheses, Oral diseases, C. albicans, Correlation, Diagnosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O edentulismo é uma condição comumente observada em indivíduos idosos 

com baixo nível sócio-econômico-cultural. Pode ser parcial ou total.  

O paciente que faz reabilitação protética necessita de orientação quanto ao 

acompanhamento, à higienização e substituição das próteses dentárias. Estas, 

quando são utilizadas durante anos, sem substituição, ficam mal-adaptadas, 

tornando-se inadequadas para o uso. 

A mucosa bucal é um local favorável para ocorrência de lesões descamativas, 

ulcerativas e vesiculosas, que podem ser causadas por supressão da microbiota 

bucal normal, redução do fluxo salivar, higiene deficiente, próteses dentárias 

inadequadas isoladas ou relacionadas à higiene deficiente. 

A falta de informações sobre a confecção, uso e manutenção das próteses 

dentárias totais ainda é um fato comum entre os pacientes portadores de próteses. 

Inflamações generalizadas (estomatite protética), úlceras traumáticas, 

hiperplasia fibrosa inflamatória e hiperplasia papilar inflamatória (papilomatose por 

dentadura) são lesões comumente encontradas na prática odontológica diária, que 

podem ocorrer pela presença de microrganismos acumulados sob as superfícies 

protéticas, deficiência na higienização das próteses dentárias ou, por traumatismo 

gerado pela adaptação deficiente da prótese dentária sobre o rebordo alveolar . 

A estomatite por dentadura ou Candidíase atrófica crônica é uma doença 

infecciosa, causada pelo fungo do gênero Candida, microrganismo comum na 

cavidade bucal e presente na microbiota normal de 50% da população. É freqüente 

na mucosa palatina e sob próteses dentárias totais ou parciais (GONÇALVES, et al., 

1995; ONOFRE et al., 1996). 
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Próteses dentárias mal-adaptadas, apresentando desgaste ou fratura podem 

desencadear presença de dor, hiperplasias ou lesões de Candidíase (Leite ,2001).  

Espécimes de biópsia de estomatite por dentadura raramente mostram 

leveduras do gênero Candida penetrando a camada ceratinizada do epitélio do 

hospedeiro. Para o correto diagnóstico da infecção, deve-se realizar o exame 

micológico (que mostra a colonização mais extensa pela levedura), raspando a 

mucosa do palato e a superfície da prótese dentária que se encontra em contato 

com o tecido (NEVILLE et al., 2004).  

Pacientes portadores de próteses dentárias podem apresentar, além de 

lesões bucais, áreas com ausência de lesões, porém, com diagnóstico micológico 

positivo para o gênero Candida                                                                               

(Santos, 2003). 

Diante do exposto, verificamos a importância de realizar os exames clínico 

intrabucal, histopatológico e micológico dos portadores de próteses dentárias, a fim 

de verificar a taxa de concordância entre estes exames, e, deste modo, contribuir 

para o diagnóstico das lesões presentes, visando orientar no tratamento adequado e 

obter um bom prognóstico, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida ao 

paciente.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O levantamento epidemiológico realizado pelo SB Brasil (2000) detectou altos 

índices de edentulismo e condições precárias de saúde bucal, demonstrando a 

necessidade do uso de prótese dentária pela população brasileira. O maior número 

de portadores de prótese dentária foi verificado na região Sul, não obstante, a região 

Nordeste concentre a maior quantidade de pessoas com necessidade do uso de 

algum tipo de prótese dentária, principalmente, prótese total.   

Lesões de mucosa observadas em pacientes portadores de prótese dentária, 

geralmente ocorrem por falhas na confecção da prótese, alterações circulatórias 

locais, infecção por C. albicans, falta de higiene bucal e da higienização da prótese 

(Gonçalves et al.,1995; Castro et al.,2006). 

De acordo com Meneghim; Saliba (2000), a proservação do uso da prótese 

dentária deve ser realizada pelo Cirurgião-dentista. 

Segundo Zanetti et al. (1996), o avanço científico na confecção das próteses 

dentárias (parcial e total) e o rigor aplicado às condições técnicas, clínicas e 

laboratoriais não impedem a ocorrência de lesões bucais associadas ao seu uso. 

Isto pode estar relacionado com a idéia equivocada de que as próteses dentárias 

são permanentes e não necessitam de controles para a sua manutenção, visto que, 

o seu uso poderá não apresentar sintomas.  

           Meneghim; Saliba (2000), avaliando 209 pacientes, observaram que 121 

(57,9%) procuravam o Cirurgião-dentista pelo menos uma vez ao ano; e que, com o 

avanço da idade, essa preocupação diminuía. 
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No atendimento odontológico, as lesões de mucosa bucal, re lacionadas ou 

não ao uso de próteses dentárias, que requerem tratamento posterior ou orientação, 

muitas vezes, não representam a queixa principal do paciente (PENHA, 2001).  

          Lesões bucais podem estar associadas ao uso de próteses dentárias 

insatisfatórias (Grecca et al., 2002), próteses dentárias iatrogênicas, ou à falta de 

conhecimento quanto ao uso e higienização dessas próteses (GOIATO et  al., 2005). 

         Em estudo realizado através de um inquérito domiciliar, sobre a condição bucal 

de pessoas da terceira idade, observou-se que os dados fornecidos pelos idosos 

sobre a freqüência de escovação não coincidiam com o estado de saúde bucal 

encontrado, pois os entrevistados apresentavam alterações de forma e cor dos 

tecidos gengivais, bem como perda do órgão dentário em grande número. Dos 

idosos que usavam próteses totais, muitos relataram escová-las com sabão e 

escova não dentária (FRARE et al., 1997). 

             Em uma pesquisa para verificar a prevalência de lesões estomatológicas, 

originárias do uso de prótese total, em 100 pacientes idosos internos de seis casas 

de repouso, França e Souza (2003) concluíram que a Hiperplasia Fibrosa 

Inflamatória (HFI) por câmara de sucção foi a lesão mais encontrada (12%), estando 

relacionada com estado de carência de higienização da cavidade bucal e das 

próteses, confecção e tempo das mesmas. 

Estomatites, úlceras traumáticas e hiperplasias são as lesões bucais mais 

comumente relacionadas ao uso de próteses dentárias (GONÇALVES et al.,1995; 

ZANETTI et al.,1996; GOIATO et al.,2005).  

Carvalho de Oliveira et al. (2000) avaliaram a estomatite protética em 116 

pacientes portadores de próteses totais, e observaram que não foi possível 
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relacionar tais lesões a um fator causal, uma vez que inúmeros fatores foram 

significativos para ocorrência dessa lesão.  

Pesquisa realizada por Penha (2001) em 719 pacientes que procuraram 

atendimento no Setor de Urgência da FOUSP, entre julho de 1998 e junho de 2000, 

revelou que 216 (31,4%) apresentavam algum tipo de lesão bucal, e 135 pacientes 

(18,77%) eram portadores de próteses dentárias removíveis ou totais. As lesões 

bucais relacionadas ao uso de prótese dentária foram: estomatite protética e 

hiperplasia fibrosa inflamatória.  

Segundo Nikawa, Hamada, Yamamoto (1998), estudos comprovam que a 

prática de somente renovar próteses totais não tem um efeito terapêutico direto na 

estomatite protética, havendo necessidade de avaliar também outros fatores, tais 

como, a presença de leveduras e as condições gerais do paciente, que podem 

facilitar a ocorrência dessa patologia. 

 Leite (2001) pesquisou problemas bucais em 210 pacientes com idades 

acima de 60 anos. Os resultados demonstraram prevalência de Candidíase (28%) e  

hiperplasias (21%), na amostra avaliada, além de queixas de dor, instabilidade, 

desgaste e fratura das próteses dentárias.  

 Em estudo realizado por Grecca et al. (2002), sobre a adaptabilidade das 

próteses confeccionadas em um período de 20 anos, 80% destas foram 

consideradas parcialmente satisfatórias, encontrando-se uma associação positiva 

entre o uso de próteses insatisfatórias e a presença de lesões localizadas no palato. 

De acordo com os achados de Pinto-Coelho et al.(1999), as lesões 

produzidas pelo uso de prótese dentária removível mais freqüentemente 

encontradas foram candidíase crônica atrófica, candidíase crônica hiperplásica e 
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hiperplasia fibrosa inflamatória (HFI). Enquanto que, a presença de queilite angular e 

ulceração traumática estavam associadas à margem de próteses.  

Zanetti et al. (1996) realizaram uma pesquisa para verificar a presença de 

lesões nas áreas de suporte da mucosa bucal de 60 pacientes portadores de 

prótese parcial removível. Os resultados demonstraram que a porcentagem de 

mulheres portadoras de prótese é maior do que a dos homens e que essas mulheres 

eram mais predispostas ao aparecimento de lesões (51,16%).  

Torreão et al. (2007) analisaram 381 laudos de diagnóstico histopatológico 

dos arquivos do Laboratório de Patologia da Faculdade de Odontologia de 

Pernambuco. Verificaram que 260 pacientes (68,24%) eram do sexo feminino, e 121 

(31,76%), do sexo masculino, com idades variando entre 11 meses e 99 anos. A 

hiperplasia fibrosa inflamatória foi a lesão mais freqüente, tendo sido diagnosticada 

em 51 casos (12,94%).  

 Penha et al. (2008)  ao examinar 719 pacientes portadores de próteses, 

verificaram que a maioria (65,2%) eram mulheres. 

Quanto à localização, as lesões causadas por próteses dentárias, geralmente 

ocorrem de maneira uniforme entre a mucosa bucal, palato duro ou palato mole e 

rebordo alveolar (MENEGHIM; SALIBA, 2000).  

 

2.1 Lesões bucais associadas ao uso de próteses dentárias  
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2.1.1  Estomatite  

 

A estomatite por dentadura ou Candidíase atrófica crônica é uma doença 

infecciosa, causada pelo fungo do gênero Candida, microrganismo comum na 

cavidade bucal e presente na microbiota normal de 50% da população. É freqüente 

na mucosa palatina e sob próteses dentárias totais ou parciais, apresentando-se 

inicialmente como pontos hemorrágicos, evoluindo para um eritema associado com 

edema (GONÇALVES, et al., 1995; ONOFRE et al., 1996). 

Espécimes de biópsia de estomatite por dentadura raramente mostram 

leveduras do gênero Candida penetrando a camada ceratinizada do epitélio do 

hospedeiro. Para o correto diagnóstico da infecção, deve-se realizar o exame 

micológico (que mostra a colonização mais extensa pela levedura), raspando a 

mucosa do palato e a superfície da prótese dentária que se encontra em contato 

com o tecido (NEVILLE et al., 2004).  

Santos (2003) avaliou 129 indivíduos, visando a identificação do gênero 

Candida em usuários de prótese dentária. Após o exame clínico e a coleta do 

material da mucosa do palato e da base da prótese, observou que 75 dos pacientes 

apresentavam lesão na cavidade bucal, e aqueles que não eram portadores de 

lesão, tinham o diagnóstico micológico para Candida.  

Outra forma de estomatite protética é a estomatite de contato, que é uma 

forma de hipersensibilidade retardada que poderia ocorrer em qualquer lugar da 

mucosa bucal, produzindo eritemas característicos no local do contato (LANGLAIS, 

MILLER, 2002).  

 

 



23 
 

2.1.2 Hiperplasia 

 

2.1.2.1 Hiperplasia Fibrosa Inflamatória (HFI) 

 

A hiperplasia fibrosa inflamatória é uma lesão causada pela injúria devido ao 

uso de prótese dentária mal adaptada, que se desenvolve em associação com 

bordas cortantes do aparelho (ZANETTI et al., 1996; KIGNEL et al., 1999). Muitas 

vezes, são lesões iatrogênicas de responsabilidade do Cirurgião-dentista (KIGNEL et 

al., 1999).  

Apresenta-se como uma única ou múltiplas pregas de tecido hiperplásico, no 

vestíbulo alveolar e a borda da prótese dentária associada adapta-se dentro da 

fissura, entre as pregas (NEVILLE et al., 2004). 

 

2.1.2.2. Hiperplasia Papilar Inflamatória  

 

Hiperplasia papilar inflamatória é uma lesão decorrente de câmara de vácuo, 

apresentando nódulos de coloração rósea, e forma correspondente à câmara de 

vácuo. Pode aparecer em forma de múltiplas pápulas, de consistência fibrosa, 

geralmente, assintomática. Cerca de 20% dos pacientes que usam próteses 

dentárias 24 horas por dia, apresentam hiperplasia papilar inflamatória (NEVILLE et 

al., 2004). 
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2.1.3  Úlcera 

 

A úlcera é uma lesão traumática, bem delimitada, extremamente dolorosa, 

que pode estar associada à hiperplasia fibrosa inflamatória. Seu aparecimento 

ocorre principalmente em áreas onde as próteses dentárias não tenham sido 

adaptadas à condição do rebordo alveolar, sendo mais freqüentes nos sulcos 

vestibulares (GONÇALVES, et al. 1995). 

Pacientes portadores de próteses dentárias mal-adaptadas ou que estejam 

sofrendo de alguma irritação crônica da mucosa bucal representam um grupo de 

risco para câncer bucal (JITOMIRSKI, 2000), principalmente os pacientes idosos, 

devido à idade (NEVILLE et al., 2004).  

Diante do exposto, verificamos a importância de identificar e diferenciar clínica 

e histopatologicamente as lesões associadas ao uso de próteses dentárias, 

colaborando, destarte, com o seu tratamento e prognóstico, além de proporcionar 

uma melhor qualidade de vida para o paciente.  
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3  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho teve como objetivo fazer uma correlação entre o 

diagnóstico clínico, micológico e histopatológico de lesões bucais, em pacientes 

portadores de próteses dentárias, a fim de verificar o grau de concordância entre os 

mesmos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar os tipos de próteses dentárias usadas, correlacionando-as com a 

presença de lesões bucais. 

 Investigar o tempo de uso, forma de higienização, e a adaptação das 

próteses dentárias. 

 Observar o estado de conservação, no que concerne, por exemplo, à 

presença de bordas cortantes, fissuras (rachaduras), ou protuberâncias 

não inerentes à prótese dentária ou a acidentes anatômicos da cavidade 

bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi utilizada uma abordagem indutiva, com procedimento descritivo e 

comparativo, usando a técnica da documentação direta em pesquisa de campo. 

 

4.1 Universo 

 

O universo constou de pacientes, de ambos os sexos, independente de idade 

e raça, portadores de próteses dentárias, atendidos no Serviço de Saúde do Centro 

Odontológico Cruz das Armas (COCA), em João Pessoa – PB, no período de janeiro 

a agosto de 2009. O COCA foi escolhido por representar um Centro de referência de 

reabilitação protética do Município. 

 

4.2 Amostra 

 

A amostra do presente trabalho foi constituída por 47 pacientes, com faixa 

etária entre 26 e 90 anos de idade, de ambos os sexos, portadores de próteses 

dentárias, escolhidos por conveniência. 

 

4.3 Critérios de Elegibilidade 

 

 4.3.1 Critérios de Inclusão 

 

Participaram deste estudo os pacientes portadores de próteses dentárias  

removíveis ou totais, aqueles que estavam usando as próteses no momento do 

exame; os que permitiram a realização do exame intrabucal e da biópsia (quando 
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indicada); e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 

A). 

 

4.3.2 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos deste estudo os pacientes portadores de próteses dentárias 

fixa ou sobre implante; os que não faziam uso de próteses dentárias no momento do 

exame; aqueles que não permitiram a realização do exame intrabucal e da biópsia 

(quando indicada); e os que se recusaram a assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 

4.4  Considerações Éticas 

 

O Projeto de Pesquisa deste estudo foi submetido à avaliação do Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sendo aprovado sob protocolo nº 0424 

(ANEXO B). 

 

4.5  Coleta de Dados 

 

Os dados foram coletados, através de exame intrabucal, por um único 

examinador, em consultórios do próprio serviço (Centro Odontológico de Cruz das 

Armas) (ANEXO C), sob luz artificial, e com o uso de espelho clínico e espátula de 

madeira.  
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Os dados obtidos foram anotados em uma Ficha Clínica (APÊNDICE A), 

desenvolvida especificamente para a pesquisa, que consistiu de duas partes: a 

Parte I contendo os dados de identificação do paciente, além de breves informações 

sobre sua saúde geral, assistência médico/odontológica e hábitos (cuidados) de 

higiene bucal; e a Parte II com os dados sobre o exame intrabucal, sendo 

subdividido em: dados sobre a prótese dentária usada (tipo, confecção, tempo e 

freqüência de uso, sua higienização e aspectos gerais); e a presença de lesão (tipo, 

quantidade, localização, diagnóstico clínico e histopatológico, e se foi realizado 

algum exame complementar). Após o exame intrabucal, os pacientes que 

apresentaram lesões de mucosa bucal, relacionadas ao uso da prótese dentária, 

foram submetidos à biópsia, a fim de se fazer a correlação do diagnóstico clínico 

com o histopatológico.  

 

4.5.1 Biópsia e Exame Histopatológico 

 

A biópsia foi realizada no local do exame (COCA), pela pesquisadora, com 

uso de campo cirúrgico e lâminas de bisturi n° 15. A peça cirúrgica foi acondicionada 

em pote contendo formol a 10%, e encaminhada para análise histopatológica, 

realizada no Laboratório de Patologia Bucal da Disciplina Patologia Bucal do 

Departamento de Clínica e Odontologia Social da UFPB (ANEXO D), acompanhada 

da Ficha Clínica, contendo dados referentes ao paciente, e da Ficha de biópsia, 

contendo dados referentes à lesão (ANEXO E).  

Os espécimes foram corados pela técnica de rotina da Hematoxilina e Eosina 

(H.E). 
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De posse do exame histopatológico, realizou-se a análise comparativa deste 

com o diagnóstico clínico, presente na Ficha Clínica.  

 

4.5.2. Exame Micológico 

 

Todos os pacientes foram submetidos, no local do exame (COCA), à coleta 

de material biológico para exame micológico.  As amostras foram colhidas da 

mucosa palatina e da superfície da prótese, com swabs esterilizados. Para obter o 

isolamento em placa de Petri, as amostras foram semeadas em Chromagar e 

incubadas em estufa a 37°C, de 48 a 72 horas. Em seguida, foram transportadas 

para o Laboratório de Micologia do Departamento de Ciências Farmacêuticas, do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (ANEXO F). 

 

4.5.2.1 Meio de Chromagar 

 

As amostras foram semeadas em meio cromogênico, por meio da técnica de 

estrias múltiplas e incubadas a 35°C por 48 horas. Após crescimento das mesmas, 

foi realizada a caracterização das cepas isoladas, seguindo-se as recomendações 

do fabricante (Bio Merieux, Marcy L’Etoile - France): C. albicans - colônias verdes; C. 

glabrata - colônias púrpuras; C. tropicalis  - colônias azuis; C. parapsilosis - colônias 

de cor branca-marfim e C. krusei - colônias rosadas com bordas brancas e demais 

espécies (Figura 1). 
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4.5.2.2 Identificação de leveduras 

 

A identificação das leveduras foi feita segundo os métodos clássicos (SIDRIM; 

ROCHA, 2004): microcultivo (prova de pseudofilamentação e produção de 

lamidoconídio), fermentação de açúcares (zimograma) e assimilação de fontes de 

carbono e nitrogênio (auxanograma). 

 

 

 

 Microcultivo  

 A técnica fundamenta-se na capacidade de filamentar, formando pseudo-

hifas e/ou hifas verdadeiras, que as leveduras apresentam quando inoculadas em 

meio com TWEEN-80 a baixa tensão de oxigênio. 

Técnica 

1. Fundiu-se o meio de cultura ágar fubá com Tween-80; 

2. Pipetou-se sobre a lâmina de placa de microcultivo até cobri-la; 

3. Deixou solidificar; 

4. Com a alça de platina semeou-se a levedura isolada em estrias finas; 

Figura 1 – Cepas isoladas de Candida ssp. 

Fonte: Laboratório de Micologia da UFPB 
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5. Umedeceu-se o papel fi ltro que foi incubado de 25 a 30°C por 24 a 48 

horas ou até 5 dias; 

6. A leitura foi feita levando a lâmina diretamente ao microscópio; 

Isolados com micromorfologia sugestiva de leveduras do gênero Candida, 

apresentaram formação de blastoconídios, pseudohifas e/ou hifas e/ou 

clamidoconídios. 

 

 Zimograma 

O zimograma ou prova de fermentação de açúcares, baseia-se na capacidade 

que a levedura possui em transformar os açúcares como glicose, sacarose, lactose, 

galactose e maltose em ácido orgânico e gás carbônico (Figura 2). 

 

 

A produção de ácido orgânico e gás carbônico são detectados por meio de 

indicadores e formação de bolhas, respectivamente. 

Técnica 

1. Foi transferida com o auxílio de uma alça bacteriológica uma colônia 

nos tubos contendo os açúcares e o tubo de Duhran; 

2. Incubou-se a uma temperatura de 25-30°C; 

Figura 2 - Prova da fermentação de açúcares 
Fonte: Laboratório de Micologia da UFPB 
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3. A leitura foi feita realizada diariamente, sendo a positividade indicada 

pela produção de gás, (formação de bolhas no interior do tubo de Duhran) e 

produção de ácido (a mudança de cor no meio – li lás para amarelo). 

 

 Auxanograma 

Os isolados com análise micromorfológica sugestiva de Candida spp. foram 

submetidos à análise do perfil bioquímico, através da capacidade de assimilação de 

fontes de carbono. As fontes de carbono utilizadas foram dextrose,  lactose, 

sacarose, maltose, trealose, celobiose, milibiose, L-arabinitol, arabinose, 

glucosamina, sorbitol, inositol, melizitose, galactose e ramnose. 

A partir do cultivo de 24-48 horas em ASD foi preparado o inoculo, que 

consistiu de uma suspensão do microrganismo em água destilada estéril, com 

turbidez ajustada ao padrão 2 da escala McFarland (bio Mérieux AS, Marey-l’Etoile, 

France). 

O meio uti lizado para assimilação de fontes de carbono foi o “Base de 

nitrogênio para leveduras” (YNB) (Difco Laboratories), acrescido de Agar (Difco 

Laboratories). No momento do experimento, o meio foi fundido e a temperatura 

estabilizada em banho Maria a 45-50ºC. Para observar a assimilação de fontes de 

carbono foram adicionadas a 2ml do inoculo a 40 ml de YNB e transferidos para 

placa de Petri (150 x 15 mm) estéril. 

Após a solidificação dos meios, as fontes de carbono in natura foram 

distribuídas de forma eqüidistante, umas das outras. As placas foram incubadas a 

28-30ºC, durante 24 a 96 horas. A leitura foi realizada diariamente, sendo a 

positividade indicada pelo surgimento de um halo de crescimento, na área 

correspondente a cada fonte. 
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4.6 Análise dos dados 

 

 Na análise dos dados foram obtidas distribuição absoluta e percentual e as 

medidas estatísticas: média e desvio padrão (Técnicas de estatística descritiva)  

 A digitação dos dados foi realizada na planilha 

EXCEL e os cálculos estatísticos foram reali zados através do programa SPSS na 

versão 15. A margem de erro utilizada na decisão dos testes estatísticos foi 5,0%.  
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5 RESULTADOS 

 

O total da amostra estudada foi de 47 pacientes. Destes, 4 (8,5%) eram do 

sexo masculino e 43 (91,5%) do sexo feminino, (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 – Distribuição dos pacientes analisados, segundo o sexo 

 

Dos 47 pacientes analisados, 17 (36,2%) tinham idades até 49 anos e 30 

(63,8%), 50 anos ou mais, conforme i lustrado no Gráfico 2. 

Gráfico 
2 – Distribuição dos pacientes analisados, segundo a faixa etária 

  



35 
 

A idade dos pacientes variou de 26 a 90 anos, apresentando média de 53,11 

anos, mediana de 55,00 anos, desvio padrão de 13,34 anos e coeficiente de 

variação de 25,12%.  

Quanto ao nível de escolaridade dos pacientes atendidos, de acordo com a 

Tabela 1, pode-se observar que a maioria dos pacientes (53,2%) tinha, apenas, o 

ensino fundamental incompleto, seguidos daqueles sem instrução educacional 

(25,5%). 

 

Tabela 1 – Distribuição dos pacientes analisados, segundo os dados sócio-
demográficos e econômicos - João Pessoa/PB, 2009. 

Variável N % 

   

   
 Faixa etária   
Até 49 17 36,2 
50 ou mais 30 63,8 
   

 Sexo   
Masculino 4 8,5 
Feminino 43 91,5 
   

 Cor   
Branca 8 17,0 
Não branca 39 83,0 
   

 Escolaridade   
Analfabeto 12 25,5 
Fundamental incompleto 25 53,2 
Fundamental completo/ Médio incompleto 7 14,9 
Médio completo/ Superior 3 6,4 
   

 Renda familiar    

Nenhuma 6 12,8 
Um salário mínimo 27 57,4 
Dois salários mínimos 14 29,8 
   

TOTAL 47 100,0 
   

 
 

 Na Tabela 2, sobre a saúde geral dos pacientes, 7 (14,9%) tinham alguma 

doença sistêmica, sendo a hipertensão e o diabetes as mais citadas. O uso diário de 

medicamento era feito por 19 (40,4%) pacientes, para tratamento de hipertensão, 

diabetes, contraceptivo oral e medicação de reposição hormonal.  
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Em relação à saúde bucal, observamos que a maioria dos pacientes (58,2%) 

tinha procurado atendimento odontológico há mais de um ano, e que quatro nunca 

havia ido ao cirurgião-dentista.  Os motivos dessa visita foram os mais diversos, 

sendo a exodontia o mais freqüente (53,5%) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Distribuição dos pacientes analisados, segundo a saúde geral - João 

Pessoa/PB, 2009. 

Variável N % 

   
   

 Tem alguma doença sistêmica e/ou infecciosa?   

Sim 7 14,9 
Não 40 85,1 
   

 Está atualmente em tratamento médico?   

Sim 14 29,8 
Não 33 70,2 
   

 Está tomando algum medicamento?   

Sim 19 40,4 
Não 28 59,6 
   

TOTAL 47 100,0 
   

 Ultima vez que foi ao dentista    
< 1 ano 18 41,9 
1 a 10 anos 11 25,6 
> 10 anos 14 32,6 
   

 Motivo da última vez que foi ao dentista    
Exame de rotina 4 9,3 
Fazer exodontia 23 53,5 
Presença de lesão na boca 6 14,0 
Confecção de prótese 3 7,0 
Dor dentária 2 4,7 
Campanha de auto-exame bucal 2 4,7 
Fazer restauração 2 4,7 
Remoção de lesão na boca 1 2,3 
   

TOTAL
(1)  

43 100,0 
   

(1): Para 4 pacientes analisados não se dispõe desta informação. 

 
 

Sobre a higiene bucal e da prótese, todos os pacientes afirmaram fazer 

escovação diária com creme dental (Tabela 3), o que não condiz com a realidade 

encontrada no exame clínico das próteses dentárias, que, na maioria da amostra, 
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apresentava-se com higiene precária, presença de restos de alimentos e acúmulo de 

biofilme (Figura 1). 

 

Tabela 3 – Distribuição dos pacientes analisados segundo os hábitos de higiene 
bucal - João Pessoa/PB, 2009. 

Variável n % 

   

   
 Escova os dentes todos os dias?   
Sim 47 100,0 
Não - - 
   

 Freqüência de escovação diária?   
Uma vez 3 6,4 
Duas vezes 16 34,0 
Três vezes 28 59,6 
   

 Produto utilizado no auxilio à higiene bucal?   
Creme dental 43 91,5 
Creme dental + Detergente 2 4,3 
Água 2 4,3 
   

TOTAL 47 100,0 
   

 

 
        Com relação aos aspectos gerais das próteses dentárias, considerou-se 

insatisfatório (Tabela 4); tendo em vista que 15 (31,9%) apresentaram instabilidade, 

12 (25,5%) possuíam bordas cortantes e 29 (61,7%) ti nham biofilme visível (Figuras 

3, 4 e 5).  

 

Tabela 4 – Distribuição dos pacientes analisados, segundo os aspectos gerais das 
próteses dentárias - João Pessoa/PB, 2009. 
   
Aspectos gerais das próteses Sim Não 
 N % n % 
 
 

    

Presença de biofilme 30 63,8 18 38,3 
Boa condição de uso 7 14,9 40 85,1 
Restos de alimentos/ Higiene precária 22 46,8 25 53,2 
Bordas cortantes 12 25,5 35 74,5 
Instabilidade 15 31,9 32 68,1 
Não polida 4 8,5 43 91,5 
Rachada/ Quebrada 2 4,3 45 95,7 
     
Obs.: Os percentuais foram obtidos do número total de pesquisados que é igual a 47. 
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Figura 3 – Aspectos gerais das próteses dentárias: mais de 20 anos de uso, manchada, higiene 
precária e biofilme vis ível. 
Fonte: Arquivo pessoal  

 
 

 

 
                       

 
 

Figura 4 – Aspectos gerais das próteses dentárias: quebrada 

e instável, com desgaste dentário 
Fonte: Arquivo pessoal  
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Figura 5 – Aspectos gerais das próteses dentárias: quebradas, com bordas cortantes e higiene 
precária.  
Fonte: Arquivo pessoal  

 

 
 

 No que diz respeito ao tipo de prótese dentária, observou-se que a prótese 

total foi a mais usada entre os indivíduos da amostra (Tabela 5).   

          Na abordagem aos pacientes sobre o tempo de uso das próteses dentárias, foi 

mencionada uma variação entre 1 e 37 anos, e 35 (74,5%) pacientes afirmaram não 

removê-las nem à noite para dormir.   

          Com relação à confecção, verificou-se que, apenas 8 (17%) pacientes tinham 

próteses dentárias confeccionadas por cirurgiões-dentistas (Tabela 5); e, as próteses 

parciais removíveis eram mal confeccionadas (Figura 6) e causadoras de trauma na 

mucosa bucal. 
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  Figura 6 – Prótese parcial removível superior. 
  Fonte: Arquivo pessoal  

 
 

Tabela 5 – Distribuição dos pacientes analisados, segundo os dados sobre a 
prótese dentária – João Pessoa/PB, 2009. 

Variável N % 

   

   
 Tipo de prótese utilizada?   
Total superior 7 14,9 
Total superior + inferior 31 66,0 
Removível superior 7 14,9 
Total superior + Removível inferior 2 4,3 
   

 Tempo de uso da prótese   

Até 1 ano 12 25,5 
> 1 a 5 anos 17 36,2 
6 a 10 anos 7 14,9 
> 10 anos 11 23,4 
   

 Quem fez a prótese?   
Protético 39 83,0 
Dentista 8 17,0 
   

 Freqüência do uso da prótese?   
Todos os dias (manhã/noite) 35 74,5 
Só durante o dia 12 25,5 
   

 A prótese causa ou já causou incômodo?   
Sim 17 36,2 
Não 30 63,8 
   

TOTAL 47 100,0 
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Com relação à presença de lesão, todos os pacientes apresentavam, no 

mínimo, uma lesão associada ao uso de prótese dentária (Tabela 6). Ao exame 

clínico, a lesão mais prevalente foi estomatite protética (61,6%) (Figura 7), seguida 

da HFI (34,6%) (Figura 8).  

Os pacientes com lesões de mucosa foram submetidos à biópsia. O 

exame histopatológico confirmou prevalência de HFI, seguida de HPI (Tabela 6). 

Tabela 6 – Distribuição das lesões encontradas, através dos exames clínico, 
histopatológico e micológico – João Pessoa/PB, 2009. 

Variável N % 

 Diagnóstico clínico   
Estomatite protética 32 61,6 
HFI (Hiperplasia Fibrosa Inflamatória) 18 34,6 
HPI (Hiperplasia Papilar Inflamatória) 1 1,9 
HF (Hiperplasia Fibrosa) 1 1,9 
   

TOTAL
(1)

 52 100,0 
   

 Diagnóstico histopatológico   
HFI (Hiperplasia Fibrosa Inflamatória) 14 58,3 
HF (Hiperplasia Fibrosa) 2 8,3 
HFI + Sialodenite 2 8,3 
HPI (Hiperplasia Papilar Inflamatória) 2 8,3 
HP (Hiperplasia Papilar) 1 4,2 
Papiloma escamoso oral 1 4,2 
Sialometaplasia necrosante 1 4,2 
Granuloma piogênico 
 

1 4,2 

TOTAL
(2)  

24 100,0 
   

 Diagnóstico Micológico   
Negativo 20 42,6 
C. Albicans 17 36,2 
C. Tropilalis 6 12,8 
C. Parapsilosis 3 6,4 
Negativo + C. Albicans 1 2,1 
   

TOTAL 47 100,0 
   

(1): Considerou-se o número de lesões encontradas e não o número de pacientes analisados. 
(2): Para 23 pacientes analisados não se dispõe desta informação. 

 

Com relação à localização das lesões bucais (Tabela 7), o palato duro foi 

o local de maior ocorrência (Figura 7). 
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Figura 7 – Estomatite protética. Paciente apresentando lesão 
eritematosa no palato duro. 

Fonte: Arquivo pessoal  

Figura 8 – Hiperplasia fibrosa inflamatória. Pregas de tecido 

hiperplásico no vestíbulo maxilar anterior 
Fonte: Arquivo pessoal  
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Tabela 7 – Distribuição dos pacientes analisados, segundo os dados clínicos – João 

Pessoa/PB, 2009. 

Variável N % 

   
   

 Lesão   

Sim 47 100,0 
Não  - - 
   

 Número de lesão   

Uma 35 74,5 
Duas 12 25,5 
   

 Local da lesão   

Palato duro 27 57,4 
Assoalho bucal 2 4,3 
FSG inferior 4 8,5 
FSG inferior + Palato duro 2 4,3 
FSG superior 3 6,4 
FSG superior + Freio 1 2,1 
FSG superior + Palato duro 4 8,5 
Palato duro + Assoalho bucal 1 2,1 
Palato duro + Comissura labial 1 2,1 
Rebordo alveolar superior direito/esquerdo 1 2,1 
Túber 
 

1 2,1 

TOTAL 47 100,0 

 

Quando comparado o diagnóstico clínico com o diagnóstico 

histopatológico, observou-se que houve discordância em alguns casos. Lesões 

diagnosticadas através do exame clínico, como HFI ou HPI, foram confirmadas pelo 

exame histopatológico como granuloma piogênico, sialometaplasia necrosante e 

papiloma escamoso oral (Tabela 8) 

 
Tabela 8 – Avaliação das lesões bucais, segundo o diagnóstico histopatológico – 

João Pessoa/PB, 2009. 
 Hiperplasia   
Diagnóstico  HF HFI HPI TOTAL 
Histopatológico N % n % N % N % 

         
HF 1 100 1 5,6 - - 2 8,3 
HFI - - 13 72,2 1 20,0 14 58,3 
HFI + Sialodenite - - 2 11,1 - - 2 8,3 
HPI - - - - 2 40,0 2 8,3 
HP - - - - 1 20,0 1 4,2 
Papiloma escamoso oral - - - - 1 20,0 1 4,2 
Sialometaplasia necrosante - - 1 5,6 - - 1 4,2 
Granuloma piogênico - - 1 5,6 - - 1 4,2 

         
Grupo Total

 
1 100 18 100 5 100,0 24 100,0 
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A hiperplasia fibrosa inflamatória apresentou-se, através do exame 

histopatológico, como uma massa de tecido hiperplásico revestida por um epitélio 

escamoso estratificado ceratinizado, exibindo hiperplasia. O tecido conjuntivo 

fibrovascular apresentava-se denso e com áreas de infiltrado de células inflamatórias 

crônicas (Figura 9). Lesões com características histopatológicas similares, porém, 

exibindo raras células do processo inflamatório crônico, foram diagnosticadas 

histologicamente como hiperplasia fibrosa (HF).  

 

 

 

                           

 

A HPI mostrou-se constituída por mucosa oral, exibindo projeções 

papilares na superfície, coberta por epitélio pavimentoso estratificado ceratinizado 

hiperplásico. O tecido conjuntivo exibia densos feixes de colágeno. Presença de 

discreto infiltrado de células inflamatórias crônicas, próximo à junção epitélio-tecido 

conjuntivo (Figura 10).  

Figura 9 – Hiperplasia fibrosa inflamatória. Lesão exibindo tecido 

conjuntivo fibrovascular denso e intenso infiltrado inflamatório crônico. O 
epitélio de revestimento do tipo escamoso estratificado ceratinizado,  
apresentando hiperplasia (H.E.,- 40x). 

Fonte: Laboratório de Patologia Bucal da UFPB 
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Figura 10 – Hiperplasia Papilar Inflamatória. Lesão exibindo projeções 
papilares na superfície, coberta por epitélio pavimentoso estratificado 

ceratinizado hiperplásico. O tecido conjuntivo com densos feixes de 
colágeno. Discreto infiltrado de células inflamatórias crônicas, próximo à 
junção epitélio-tecido conjuntivo (HE – 40x).  

Fonte: Laboratório de Patologia Bucal da UFPB 
 

 

Todos os pacientes examinados fizeram exame micológico. Foi 

confirmada presença de fungos do gênero Candida em 27(57,5%) casos.  A espécie 

mais comum foi C. albicans (38,3%) (Figura 11), seguida da C. tropicallis (12,8%), e 

C. parapsilosis em 6,4% dos casos (Tabela 6). 
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A estomatite protética foi confirmada pele exame micológico (Tabela 9) na 

maioria dos casos da amostra, com acerto de 90,6% no diagnóstico positivo para o 

gênero Candida, enquanto, no diagnóstico clínico negativo o acerto foi de 73,3%. As 

lesões com diagnóstico micológico negativo para Candida foram consideradas 

estomatite por contato. 

 
Tabela 9 – Avaliação da estomatite protética (EP), segundo o diagnóstico 

micológico – João Pessoa/PB, 2009. 
 Diagnóstico micológico   

 Positivo Negativo Grupo Total 
Valor 
de p 

EP N % n % N %  

        

S 
23 90,6 9 9,4 32 100 

p
(1)

 = 
0,003* 

        
N 4 26,7 11 73,3 15 100  

        
(*): Diferença significativa a 5,0%. 
(1): Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 
 

 

 

 

 

Figura 11 – C. albicans.  

Fonte: Laboratório de Micologia da UFPB 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

As principais motivações para o emprego de próteses na reabilitação oral são 

a estética, fonética e conforto do paciente, ressaltando também que a ausência dos 

dentes poderá implicar em alterações estomatognáticas, com conseqüências para a 

vida emocional do paciente (NEVILLE et al., 2004). 

Quando mal adaptadas e unidas à falta de orientação do paciente, podem 

afetar de forma adversa o prognóstico final do tratamento, levando, por exemplo, ao 

aparecimento de lesões bucais. De acordo com a literatura são inúmeras as lesões 

que podem aparecer em associação com próteses removíveis, sendo as 

hiperplasias, estomatites, úlceras traumáticas, lesões periodontais e candidoses as 

mais freqüentes (GOIATTO et al., 2005). 

No presente trabalho foram identificados algumas lesões bucais, relacionadas 

ao uso de próteses dentárias, sendo as de maior ocorrência a HFI, HPI, candidíase e 

Estomatite protética, corroborando os dados existentes na literatura pertinente. 

Na nossa amostra, o diagnóstico histopatológico revelou a presença de um 

granuloma piogênico em um portador de prótese dentária parcial removível. Esta 

lesão está relacionada com má higiene bucal. A lesão diagnosticada como 

Hiperplasia e associada com a sialodenite foi encontrada em paciente portador de 

prótese total superior. 

Apesar de não ter sido objetivo do presente estudo associar a ocorrência das 

lesões ao fator sexo, observamos que o maior número de lesões associadas ao uso 

de próteses dentárias ocorria em mulheres,  confirmando as declarações de Zanetti 

et al. (1996),Torreão (2007) e Penha et al. (2008). Tal fato leva-nos a crer que 

poderia estar relacionado à preocupação das mulheres com a beleza (estética). 
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A lesão mais freqüentemente encontrada na nossa amostra em associação ao 

uso de prótese dentária foi a estomatite protética, corroborando os estudos de 

Gonçalves et al. (1995), Penha (2001), Grecca et al. (2002) e Esteves et al. (2005). 

Entretanto, Pinto-Coelho et al. (1999) e Leite (2001) observaram maior prevalência 

de candidíase, lesão, também, observada com freqüência em nosso estudo. Por 

outro lado, os dados apresentados por França e Souza (2003) revelaram a 

hiperplasia fibrosa inflamatória por câmara de sucção como a lesão mais freqüente, 

enquanto que a nossa amostra revelou que a hiperplasia fibrosa inflamatória foi mais 

ocorrente do que este tipo de hiperplasia.  

Com relação à necessidade de se fazer diagnósticos diferenciais entre as 

lesões bucais presentes em pacientes portadores de próteses dentárias, observou-

se que o diagnóstico clínico de algumas lesões, neste estudo, divergiu do 

diagnóstico histopatológico. Outro dado importante que deve ser ressaltado é que, a 

falta de realização do exame micológico poderá resultar em um erro de diagnóstico 

e, conseqüentemente, em um tratamento inadequado e um prognóstico indesejável.  

No que concerne à etiopatogenia da estomatite protética, os resultados desta 

pesquisa permitiram concluir que é multifatorial, concordando com a citação de 

Nikava, Hamada, Yamamoto (1998), Carvalho de Oliveira et al.(2000) e Neville et al. 

(2004).  

 A presença de fungos do gênero Candida foi confirmada, através do exame 

micológico, nesta pesquisa, corroborando os achados de Nikava, Hamada, 

Yamamoto (1998). 

Não obstante, tenham sido observados, neste estudo, o aspecto das próteses 

dentárias e as condições de saúde bucal das pessoas examinadas, as informações 
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fornecidas pelos pacientes entrevistados foram contraditórias. Resultados 

similarmente foram detectados por Frare et al. (1997). 

Os dados desta pesquisa revelaram que mais da metade dos pacientes havia 

procurado atendimento odontológico há mais de 12 meses, e que o motivo mais 

relatado fora para a realização de exodontia. Este fato revela a deficiência na higiene 

bucal e a falta de cuidado com a saúde bucal. Aspectos semelhantes foram 

mencionados por Penha (2001) e Neville et al.(2004). 

Analisando as condições físicas das próteses, que poderiam relacionar-se 

com o aparecimento de lesão, não foi possível associar a presença de lesões a um 

fator causal, diferentemente do que foi observado em um estudo realizado por 

Grecca et al. (2002) sobre a adaptabilidade das próteses dentárias, confeccionadas 

em um período de 20 anos.  

 A lesão diagnosticada como Hiperplasia e associada com a sialodenite foi 

encontrada em paciente portador de prótese total superior, sendo a lesão localizada 

em região de limite entre o palato duro e mole. 

 A sialometaplasia necrosante foi encontrada em paciente com lesão na região 

inferior, próximo ao assoalho bucal. 

 A maior dificuldade encontrada foi a busca na literatura de trabalhos fazendo 

a correlação entre diagnósticos clínico e os diagnóstico micológico e histopatológico. 

A maioria dos trabalhos de estomatite protética são estudos clínicos, e outros 

critérios são analisados para o diagnóstico definitivo que não o exame laboratorial. 

Assim também são feitos os estudos epidemiológicos sobre lesões de tecido mole, 

onde são avaliadas apenas características clínicas, exceto em casos de revisão de 

uma lesão específica, onde o diagnóstico histopatológico é realizado para 

confirmação de diagnóstico clínico. 
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Conforme verificamos, neste estudo, é importante a realização de exames 

histopatológico e micológico, além de exame clínico, para que se possa escolher a 

técnica adequada para o tratamento de lesões bucais, relacionadas ao uso de 

próteses dentárias.  
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CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados deste estudo, podemos concluir que: 

  

 Não obstante algumas lesões que se desenvolvem em associação a próteses 

dentárias sejam de fácil diagnóstico clínico, esses achados devem ser 

confirmados através do exame microscópico e/ou micológico. 

 Não houve associação positiva entre o uso de próteses dentárias insatisfatórias e 

a presença de lesões bucais, contudo, observamos que, as condições físicas e 

de higiene das próteses dentárias foram desfavoráveis, podendo representar um 

relevante fator de desenvolvimento da estomatite protética. 

 As lesões de maior freqüência diagnosticadas foram respectivamente: estomatite 

protética, hiperplasia fibrosa inflamatória e Hiperplasia papilar inflamatória.  

 A presença de outras lesões não relacionadas ao uso de próteses dentárias nos 

pacientes da amostra reflete uma maior atenção do cirurgião-dentista, no que se 

refere ao diagnóstico diferencial dessas lesões bucais, devendo solicitar, sempre 

que possível, os exames histopatológico e micológico, a fim de obter um 

diagnóstico definitivo. 
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APÊNDICE A - FICHA CLÍNICA 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

 

     Caso clínico nº.: _________                             Data:______/______/_______ 
                                                                              

PARTE I 
Dados de Identificação do paciente: 

 

Nome: ___________________________________________   Sexo:  (  ) M  (  ) F         
Idade ___________ Cor ________________  Naturalidade _________________ 

Endereço ______________________________________________ nº _______ 
Bairro _____________ Estado________________  fone ____________________ 
Profissão _______________ Local de trabalho ____________________ 
 
Grau de instrução 

 
   (  ) analfabeto (a)                         (  ) segundo grau completo                      
   (  )  primeiro grau incompleto       (  ) superior incompleto  

   (  )  primeiro grau completo          (  ) superior completo  
   (  )  segundo grau  incompleto    

 
Renda Familiar   
 

1. (  ) nenhuma 
2. (  ) um salário mínimo 

3. (  ) dois salário mínimos 
4. (  ) quatro ou mais salários mínimos 
 
Saúde Geral 
 

Tem alguma doença sistêmica e/ou infecciosa? 
1. (  ) não.   2. (  ) sim. Qual? __________________________________ 
 
Assistência Médico/Odontológica 
 

Está atualmente em tratamento médico? 
1. (  ) não. 2. (  ) sim. Por quê?________________________________________ 
Está tomando algum medicamento? 

1. (  ) não. 2. (  ) sim. Qual?___________________________________________ 
Quando foi a última vez ao dentista? 

1) ______  meses. 2) _______ anos. Qual o motivo? ____________________  
 
Hábitos de higiene bucal 

 

Escova os dentes todos os dias? 

1. (  ) não. 2. (  ) sim. Quantas vezes? ___________________________________ 
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PARTE II 

Exame intrabucal 
 

1. Dados sobre a prótese dentária 
 

Tipo de prótese:  

  ( ) total superior                          (  ) Prótese removível superior  
  ( ) total inferior                            (  ) Prótese removível inferior  

  ( ) total superior e inferior           (  ) Prótese removível superior e inferior                   
  ( ) prótese fixa 
 

Quem confeccionou a prótese? __________________________ 
Tempo de uso da prótese? _________________ 

Freqüência do uso da prótese: 1.( ) todos os dias, manhã e noite.     
 2.( ) às vezes.           3.( ) só durante o dia.    4.(  ) apenas quando se alimenta. 
 

A Prótese incomoda ou já incomodou?  ( ) sim  ( ) não 
 

Faz higiene da prótese?  ( ) sim  ( ) não 
  a)  O que usa? ________________________ 
  b) Quantas vezes ao dia? 

  ( ) 1 vez   ( ) 2 vezes   ( ) 3 vezes ou mais 
 

Aspecto geral da prótese _____________________________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
2. Dados sobre lesão(ões): 

 

 Presença de lesão (ões): (  ) sim  (  ) não 
 

 a) Quantas? _____________________ 
 

 b) Localização (ões): _______________________________ 
 
 c) Diagnóstico clínico: 

 
1. (  ) Hiperplasia Fibrosa Inflamatória; 2. (  ) Hiperplasia papilar inflamatória;  

 3.  (  ) úlcera traumática; 4.  (  ) queilite angular; 5.(  ) leucoplasia; 6. (  ) área de 
compressão; 7. (  ) estomatite protética;  
8. ( ) outro.Qual?______________________ 

  
Exames complementares:   

1.(  ) radiográfico; 2.(  )micológico; 3.(  ) outro. Qual? _______________________ 
Diagnóstico histopatológico ___________________________________________ 

 

 
 

________________________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora 
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ANEXO A -Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

 

 
TÍTULO DA PESQUISA: Correlação entre os diagnósticos clínico e histopatológico de 

lesões bucais em portadores de próteses dentárias. 
 
PESQUISADORA: Gracielle Rodrigues Tavares 

ORIENTADORA: Profª Drª Maria do Socorro Aragão 

 
1. PROPÓSITO DA PESQUISA: 

A pesquisa tem o propósito de fazer uma correlação entre os diagnósticos clínico e 
histopatológico de lesões na cavidade bucal, relacionadas ao uso de prótese dentária, a fim 
de verificar o grau de concordância entre os mesmos; e orientar o paciente na forma de 
acondicionamento e higiene, além de informar sobre o tempo útil da prótese.  

 
2. DESCRIÇÃO DA PESQUISA: 

Será realizado o exame clínico intra-bucal dos pacientes portadores de próteses 
dentárias, que estejam fazendo uso no momento do exame. O examinador, previamente 
treinado, utilizará as dependências do Serviço de Saúde do Centro Odontológico Cruz das 
Armas (COCA), em João Pessoa – PB. 

Os dados serão anotados em uma ficha clínica, desenvolvida especificamente para a 
pesquisa, que abrangerá o tipo de prótese dentária, sua higienização e armazenamento; e a 
presença de lesão associada, localização e descrição da mesma. Para pacientes com 
suspeita da presença de Cândida será solicitado o exame micológico para confirmação de 
diagnóstico. 

Após a análise clínica, os pacientes que apresentarem lesão relacionada ao uso de 
prótese serão submetidos à uma biópsia para análise histopatológica. Os espécimes serão 
encaminhados para o Laboratório de Patologia Bucal da disciplina Patologia Bucal da UFPB, 
a fim de ser realizado o Exame Anatomopatológico, e obtido o diagnóstico histopatológico. 
Os pacientes com suspeita de Cândida serão submetidos ao exame micológico (Laboratório 
de Micologia da UFPB), para a obtenção de um diagnóstico definitivo. 

Não há possíveis riscos e/ou desconfortos para os participantes da pesquisa. 
 
3. CONFIDENCIALIDADE DO REGISTRO: 

 Todas as informações de caráter pessoal, obtidas neste estudo, permanecerão em 
sigilo, assegurando proteção da sua imagem e respeito aos seus valores. Como condição 
da participação na pesquisa, você permitirá ao pesquisador e membros da equipe, a coleta 
de dados necessários para o estudo. Os resultados desta pesquisa poderão ser 
apresentados em Congressos ou Publicações Científicas, porém, não serão utilizadas 
quaisquer imagens ou informações que permitam sua identificação. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) 
não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas 
pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 
desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que 
vem recebendo na Instituição. 
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4. CONTATO: 

 Se houver qualquer dúvida sobre a pesquisa, você receberá mais esclarecimentos 
com a pesquisadora (orientanda) Gracielle Rodrigues Tavares, pelo telefone (83) 9959-9863 
ou com a professora orientadora responsável pela pesquisa: Maria do Socorro Aragão, pelo 
telefone (083) 9988-7707. 
  
 
 
 
 
CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO DA PESQUISA 

 
Eu __________________________________________ RG nº _____________ fui 
devidamente informado (a) e esclarecido (a), após ter lido a descrição acima, e não restando 
dúvidas, concordo em participar deste estudo. Compreendo que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento e autorizo a liberação dos dados obtidos para 
apresentação em eventos científicos e publicações, desde que a minha identidade e da 
Instituição a qual estou vinculada sejam protegidas. 
 
                                
 
 
 
 
 

 

 Polegar direito 

 
 

João Pessoa, ____ de ________ de ______. 
  
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
 

_________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

_________________________________________ 

Testemunha 
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ANEXO B – Parecer do CEP 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



60 
 

ANEXO C – Autorização COCA 
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ANEXO D – Autorização Laboratório de Patologia Bucal 
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ANEXO E – Ficha de Biópsia 
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ANEXO F – Autorização Laboratório de Micologia 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


