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              RESUMO 
 
 
 

Lanel V. Leucoplasia verrucosa proliferativa X leucoplasia oral: um estudo clínico 
comparativo e análise crítica dos critérios de diagnóstico [dissertação]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2011. Versão Original  
 

 

A leucoplasia verrucosa proliferativa (LVP) é classificada como um subtipo da 

leucoplasia oral (LO), de rara incidência e alto potencial de malignização. Acomete 

com maior frequência pacientes do gênero feminino, acima da sétima década de 

vida e apresenta altos índices de recorrência após a realização de qualquer 

modalidade de tratamento. Seu aspecto clínico inicial é caracterizado pela presença 

de lesão branca, homogênea, aparentemente inócua, que desenvolve áreas 

eritematosas, superfície verrucosa, comportamento agressivo e envolvimento 

multifocal com o passar do tempo. A evolução clínica é geralmente lenta, levando 

anos para que ocorra transformação maligna. Existem divergências na literatura 

quanto aos critérios utilizados em seu diagnóstico. Alguns autores preconizam 

aqueles descritos em seu primeiro relato em 1985, que exigiam o acompanhamento 

das lesões desde sua fase inicial até o desenvolvimento de áreas verrucosas 

enquanto outros acreditam que o aguardo de fases avançadas apenas atrasa o 

diagnóstico e a instituição de tratamentos, aumentando as chances de malignização 

e piora do prognóstico dos pacientes. O objetivo desse estudo foi avaliar as 

características clínicas e demográficas dos indivíduos diagnosticados com LVP e 

compará-las a de pacientes diagnosticados com LO. Também foi realizada uma 

revisão e discussão dos critérios diagnósticos encontrados na literatura. Em nosso 

estudo analisamos retrospectivamente prontuários de pacientes diagnosticados na 

Disciplina de Estomatologia da FOUSP. Foram encontrados 9 pacientes 

diagnosticados com LVP, no período de 2007 a 2011, e 29 com LO, entre 1997 e 

2011. Observamos que a LVP apresentou maior incidência em pacientes do gênero 

feminino, sem hábitos de tabagismo ou etilismo, com idade média de 73 anos. Já 

dentre os indivíduos com LO não encontramos diferença entre o envolvimento dos 

gêneros feminino e masculino, a idade média foi 57 anos e a maioria era tabagista 

ou etilista. O tempo médio de evolução da LVP foi de 5,4 anos enquanto da LO foi 

de 19,6 meses. Clinicamente, nenhum dos pacientes com LVP apresentou lesão 



 
 

homogênea inicial, sendo que todas eram multifocais, de comportamento agressivo 

e disseminado, com aspecto que variava desde placas brancas lisas até as não-

homogêneas, de superfície verrucosa, papilífera, com áreas eritematosas. Os 

pacientes com LO apresentavam lesões uni e multifocais localizadas, sendo que a 

maioria possuía placas brancas, de aspecto homogêneo. O grupo da LVP 

demonstrou taxas mais altas de recidiva em comparação as LO. A exigência de se 

acompanhar a lesão desde sua fase inicial e desconsiderar aquelas que apresentam 

aspecto multifocal na primeira consulta pode levar ao diagnóstico errôneo de uma 

verdadeira LVP, assim como aguardar o desenvolvimento de áreas verrucosas pode 

causar atraso considerável no diagnóstico, levando a tratamentos tardios e piorando 

o prognóstico do paciente. Sugerimos que dentre os critérios de diagnóstico da LVP 

devam ser considerados a presença de lesões brancas multifocais, lesões de 

comportamento agressivo, longo período de evolução, recorrência após qualquer 

forma de tratamento e não necessariamente apresentem aspecto verrucoso no 

momento do diagnóstico. 

 
 
 
 
Palavras-chave: Leucoplasia verrucosa proliferativa. Leucoplasia oral. Carcinoma 
espinocelular. Lesão potencialmente maligna. 

  



 
 

          ABSTRACT 
 
 
 

Lanel V. Proliferative verrucous leukoplakia X oral leukoplakia: a comparative clinical 
study and a critical analysis of diagnostic criteria [dissertation]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2011. Versão Original. 
 

 

The proliferative verrucous leukoplakia (PVL) is a rare entity and was classified as a 

subtype of oral leukoplakia (OL). It affects more commonly elderly females and tends 

to recur after any type of treatment. Initially, it presents inconspicuous white lesions 

that progress to non-homogenous areas and develop verrucous surface, aggressive 

behavior and multifocal involvement over time. The lesions show a high tendency to 

transform into squamous cell carcinomas, usually taking years or decades to develop 

malignancy. There are controversies in the literature regarding the diagnostic criteria 

for PVL. Some authors follow those proposed on the first PVL report in 1985 which 

claimed continued follow-up since initial stages until the development of verrucous 

areas. Others believe that waiting for later stages postpone the diagnosis, worsening 

the patient´s prognosis. The objective of this study was to evaluate clinical and 

demographic aspects of patients with PVL and to compare them to patients 

diagnosed with OL. The diagnostic criteria reported on the literature were also 

revised. A retrospective study was performed and we analyzed patient´s records of 

Stomatology Department at FOUSP. Nine files of patients with PVL, diagnosed 

between 2007 and 2011 and 29 files of individuals with OL between 1997 and 2011 

were studied. PVL showed higher incidence among women with no smoking or 

drinking habits with an average age of 73 years old while OL affected smoking and 

drinking patients, with a median age of 57 years old, with no gender predilection. PLV 

lesions progressed over a 5.4-year period while OL lesions took 19.3 months. 

Clinically, none of the PVL patients presented unifocal homogenous white lesion at 

the time of diagnosis. All of them showed aggressive and multifocal lesions, varying 

from homogenous to non homogenous aspect with verrucous surface and 

erythematous areas. OL individuals showed uni or multifocal white lesions with more 

restricted behavior. PVL group presented higher recurrence rate when compared to 

OL group. It is believed that not taking into account patients with multifocal lesions on 

the first visit can misdiagnose real PVL cases and waiting for the development of 



 
 

verrucous areas postpones the diagnosis and worsens the prognosis. It is suggested 

that PVL diagnostic criteria should include the presence of multifocal white lesions 

with aggressive behavior, long-term evolution, recurrences after any type of 

treatment and excludes the obligation of verrucous aspect on the time of diagnosis. 

 

 

 

 

Keywords: Proliferative verrucous leukoplakia. Oral leukoplakia. Squamous cell 

carcinoma. Potentially malignant lesion 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A leucoplasia verrucosa proliferativa (LVP) foi descrita primeiramente na 

literatura em 1985, em um relato de 30 casos, sendo classificada como uma forma 

distinta da leucoplasia oral (LO) (Hansen et al., 1985). Sua principal característica é 

a presença de lesões brancas aparentemente inócuas que se tornam multifocais, 

desenvolvem aspecto verrucoso ou exofítico, apresentam evolução lenta e 

progressiva, altas taxas de transformação maligna, além de múltiplas recorrências 

após qualquer forma de tratamento (Hansen et al., 1985; Klanrit et al., 2007; Bagan 

et al., 2010; Ge et al., 2011).  

A LVP possui maior incidência em pacientes do gênero feminino (Cabay et al., 

2007; Gouvea et al., 2010), em uma proporção de 4:1 (Silverman; Gorsky, 1997) e 

com idade média de 62 anos (Bagan et al., 2010). Ao contrário do que se observa na 

LO e no carcinoma espinocelular (CEC), nos quais o tabaco é o principal agente 

causador, a LVP parece não possuir nenhuma relação com o seu uso, sendo 

comumente observada em pacientes não fumantes (Bagan et al., 2011) e não 

usuários de bebidas alcoólicas (Ge et al., 2011). Seus fatores etiológicos ainda são 

desconhecidos (Ghazali et al., 2003; Poveda-Roda et al., 2010) e alguns autores 

relacionam sua ocorrência à infecção pelo papilomavírus humano (HPV), 

principalmente o subtipo 16 (Palefsky et al.1995; Eversole, 2000; Femiano et al., 

2001) e ao vírus Epstein-Barr (EBV) (Bagan et al., 2008), porém outros não 

encontraram tal associação (Fettig et al., 2000; Bagan et al., 2007). 

Inicialmente, apresenta-se como uma placa esbranquiçada homogênea, 

unifocal, de superfície lisa e limites regulares. Nesta fase, seu aspecto clínico é 

idêntico ao da LO e sua distinção é praticamente impossível (Ghazali et al., 2003). 

Ao longo de sua evolução, a LVP se torna multifocal, afetando diversas regiões da 

cavidade oral onde se pode observar o desenvolvimento de regiões avermelhadas, 

superfície verrucosa, exofítica ou nodular (Zakrzewska et al., 1996; Ghazali et al., 

2003; Klanrit et al., 2007). A gengiva é um dos locais mais afetados (Zakrzewska et 

al., 1996; Silverman; Gorsky, 1997; Bagan et al., 2003; Ge et al., 2011), além da 

mucosa jugal, língua, palato, assoalho bucal e rebordo alveolar (Femiano et al., 

2001; Bagan et al., 2007). 
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O diagnóstico da LVP é clínico, combinado a um amplo espectro de 

alterações histopatológicas. Em fases iniciais observa-se hiperqueratose, acantose e 

ausência de displasias. Com o passar do tempo e evolução das lesões, nota-se a 

presença de displasia de diversos graus até a transformação em carcinoma 

verrucoso (CV) e CEC (Cerero-Lapiedra et al., 2010). As lesões podem apresentar 

diversas alterações ao longo do mesmo fragmento ou em diferentes regiões 

biopsiadas no mesmo paciente (Silverman; Gorsky, 1997).  

A LVP parece resistir a todas as formas de tratamento, sendo que recidivas e 

o surgimento de novas lesões são frequentemente observadas (Zakrzewska et al., 

1996; Gopalakrishnan et al., 1997; Bagan et al., 2003). A remoção cirúrgica através 

de bisturi convencional e laser de dióxido de carbono (CO2) são as modalidades 

terapêuticas mais comumente realizadas. Também foram relatados o uso de 

vitamina A, beta-caroteno, retinóides, terapia fotodinâmica, criocirurgia, radiação, 

quimioterapia e a associação de antivirais e cirurgia (Hansen et al., 1985; 

Gopalakrishnan et al., 1997; Femiano et al., 2001; Poveda-Roda et al., 2010), porém 

nenhuma alternativa apresentou eficácia em evitar recorrências e transformação 

maligna.  

Além disso, apresenta altas taxas de malignização, variando de 40 a 100% 

dos casos (Hansen et al.,1985; Silverman; Gorsky, 1997, Cabay et al., 2007; 

Gandolfo et al., 2009), contrastando com os 5% encontrados na LO, em um período 

de 5 anos de acompanhamento (Batsakis et al., 1999; Scheifele; Reichart, 2003). 

Sua evolução é lenta e pode levar aproximadamente oito anos para que a 

transformação maligna ocorra (Ge et al., 2011), sendo a gengiva e palato os locais 

mais frequentemente envolvidos (Bagan et al., 2004). Acredita-se que seu 

comportamento multifocal e a tendência de desenvolver carcinomas em diferentes 

locais da cavidade bucal no mesmo paciente devem-se, provavelmente, ao 

fenômeno de cancerização de campo (Bagan et al., 2004; Feller et al., 2006; Klanrit 

et al., 2007; Poveda-Roda et al., 2010).  

Atualmente, seu diagnóstico é realizado de maneira retrospectiva, ou seja, 

através da associação de dados clínicos e histopatológicos após longo período de 

acompanhamento e sucessivas biópsias realizadas durante anos (Barnes et al., 

2005; Hansen et al., 1985; Zakrzewska et al., 1996; Ghazali et al., 2003; Klanrit et 

al., 2007). Geralmente, é estabelecido tardiamente, principalmente quando a lesão 

encontra-se em estágio avançado, exibindo padrão multifocal e não-homogêneo 
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(Batsakis et al., 1999). Existem na literatura estudos sobre possíveis critérios 

diagnósticos da LVP, porém alguns se apresentaram incompatíveis e confusos 

quanto ao reconhecimento precoce dos pacientes de alto risco, quer seja do ponto 

de vista clinico ou histológico (Klanrit et al., 2007).  

Sugere-se que a existência de critérios sedimentados e objetivos poderia 

auxiliar no diagnóstico precoce da LVP e assim possibilitar a instituição de 

tratamentos adequados em estágios iniciais da doença, a fim de evitar sua evolução 

e o desenvolvimento de carcinomas. 
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 2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 DEFINIÇÃO 

 

 

O termo leucoplasia foi definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como “mancha ou placa esbranquiçada que não pode ser diagnosticada clinico ou 

histologicamente como outra lesão” (Pindborg et al., 1997). Warnakulasuriya et al. 

(2007) recomendaram uma definição mais atualizada, como “placas brancas de risco 

questionável, tendo excluído outras doenças ou condições conhecidas, que não 

apresentam risco aumentado de transformação maligna”.  

Sua incidência na população geral varia de 2% a 3% (Napier; Speight, 2008). 

Petti (2003), em sua revisão sistemática, encontrou uma prevalência global de 2,6%. 

A LVP foi definida como uma entidade variante da leucoplasia oral. Apresenta 

alterações progressivas de suas características clínicas e histopatológicas, além de 

possuir grande potencial de malignização (Cabay et al., 2007). 

Foi descrita pela OMS como uma forma rara, distinta e de alto risco dentre as 

lesões potencialmente malignas. Não apresenta nenhuma característica 

patognomônica, mas uma combinação de alterações clínicas, histopatológicas e 

comportamentais (Barnes et al., 2005). 

Acredita-se que o termo “proliferativa” tenha sido utilizado para referir-se ao 

seu padrão multifocal ou ao envolvimento difuso da mucosa oral associado à 

tendência de recorrência após tratamento. Anteriormente a 1985, a LVP era 

denominada como papilomatose oral florida (van der Waal; Reichart, 2008).  

Martorell-Calatayud et al. (2009) afirmaram que atualmente a LVP tem sido 

considerada como uma entidade independente dentre as leucoplasias orais. 

 

 

2.2 ETIOLOGIA 

 

A etiologia da LO está geralmente associada ao uso de tabaco (Axell, 1987), 

apesar de que aproximadamente 10% das lesões são idiopáticas, ou seja, não 

apresentam um agente causal definido (Napier; Speight, 2008).  
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Acredita-se que usuários inveterados de tabaco possuem risco aumentado 

em sete vezes de desenvolver LO em relação aos não fumantes. Caso o hábito seja 

descontinuado, as lesões podem regredir ou desaparecer (Baric et al., 1982). Já o 

papel do álcool, bastante relacionado ao CEC oral, ainda não está elucidado na LO 

(Napier; Speight, 2008). 

 A etiologia da LVP ainda é desconhecida e fatores como o uso de tabaco e 

presença de Candida albicans não demonstraram significância, tanto no 

desenvolvimento como em sua progressão (Silverman; Gorsky, 1997). 

Diversos estudos realizados com pacientes diagnosticados com LVP 

mostraram que o uso de tabaco parece não exercer influência em sua etiologia, já 

que o número de pacientes fumantes apresentou-se reduzido em comparação aos 

não tabagistas, variando de 11 a 36% (Campisi et al., 2004; Bagan et al., 2007; 

Gandolfo et al., 2009; Poveda-Roda et al., 2010; Bagan et al., 2011). O uso de 

bebidas alcoólicas, apesar de menos relatado, foi encontrado em 25,5% dos 

indivíduos (Gandolfo et al., 2009). 

Em contrapartida, Hansen et al. (1985) e Zakrzewska et al. (1996) concluíram 

que a maioria dos pacientes diagnosticados com LVP em seus estudos era 

constituída por usuários de tabaco, representando 62% e 70%, respectivamente. 

Eversole (2000) e Martorell-Calatayud et al. (2009) sugeriram a associação 

entre o desenvolvimento da LVP e infecção pelo HPV. Ainda existem poucos 

estudos, porém alguns autores encontraram a presença do vírus, principalmente os 

subtipos 16 e 18, com incidência bastante variada de 20 a 100% dos casos 

pesquisados (Palefsky et al., 1995; Gopalakrishnan et al., 1997; Silverman; Gorsky, 

1997; Femiano et al., 2001).  

 Campisi et al. (2004) relacionaram a hipótese de envolvimento do HPV com a 

aparência verrucóide das lesões, tanto clínica como histologicamente. Identificaram 

o vírus em 24% dos fragmentos de LVP e em 25,5% das LO, através do método 

nested-PCR, não encontrando nenhuma diferença significativa. 

Fettig et al. (2000) e Bagan et al. (2007) não puderam observar o HPV em 

nenhum fragmento de LVP, concluindo não haver relação com sua etiologia. 

  O vírus EBV foi identificado em 60% dos casos de LVP através do método 

nested-PCR, porém ainda se trata de estudo preliminar (Bagan et al., 2008). As 

técnicas de identificação viral para EBV e HPV, talvez expliquem a grande variação 

de dados na literatura (Bagan et al., 2007). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martorell-Calatayud%20A%22%5BAuthor%5D
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Ge et al. (2011) acreditam que a baixa imunidade possa estar relacionada ao 

desenvolvimento da LVP. Relatam que mulheres em idade avançada, que 

constituem o grupo de maior prevalência das lesões, apresentam condições de 

imunidade mais baixas em comparação a indivíduos do gênero masculino, bem 

como pacientes infectados pelos vírus HPV, EBV ou vírus da imunodeficiência (HIV). 

 

 

2.3 IDADE E GÊNERO 

 

A LO é encontrada três vezes mais frequentemente em indivíduos do gênero 

masculino em relação ao feminino (Petti, 2003). A maior parte encontra-se entre a 6ª 

e 7ª décadas de vida em países desenvolvidos, enquanto naqueles em 

desenvolvimento ocorrem de 5 a 10 anos antes (Silverman et al., 1984; Napier; 

Speight, 2008). 

 A LVP apresenta uma população de risco peculiar formada principalmente por 

pacientes do gênero feminino, em uma proporção de 4:1, com idade média de 62 

anos (Bagan et al., 2010), não havendo predileção racial (Ghazali et al., 2003) ou 

relação com uso de tabaco ou álcool (Campisi et al., 2004).  

 Diversos estudos realizados observaram que aproximadamente 73% dos 

pacientes diagnosticados com LVP era do gênero feminino, 31% do gênero 

masculino, com idade média de 64 anos (Silverman; Gorsky, 1997; Femiano et al., 

2001; Bagan et al., 2003; Ghazali et al., 2003; Campisi et al., 2004; Bagan et al., 

2007; Klanrit et al., 2007; Gandolfo et al., 2009; Poveda-Roda et al., 2010; Bagan et 

al., 2011). A tabela 2.1 mostra a distribuição dos pacientes de acordo com gênero e 

idade.  
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Tabela 2.1 - Distribuição da incidência de acordo com gênero e idade dos pacientes 

Autor No. Feminino Masculino Idade média 

Silverman e Gorsky, 1997 54 80% 20% 62 
Femiano et al., 2001 50 60% 40% 53 
Bagan et al., 2003 30 80% 20% 70 
Ghazali et al., 2003 9 78% 22% 62 
Campisi et al., 2004 58 62% 38% 66 
Bagan et al., 2007 13 100 0% 73 
Klanrit et al., 2007 6 83% 17% 66 

Gandolfo et al., 2009 47 79% 21% 66 
Poveda-Roda et al., 2010 17 59% 41% 61 

Bagan et al., 2011 55 65% 35% 61 

 

Fettig et al. (2000) relataram valores inversos em seu estudo que 

compreendia pacientes diagnosticados com LVP exclusivamente em região de 

gengiva. Destes, 60% eram do gênero masculino e 40% do gênero feminino com 

idade média de 65 anos.  

  

 

2.4 ASPECTOS CLÍNICOS 

 

As características clínicas da LO podem ser variáveis, dependendo de sua 

localização na cavidade oral, distribuição da lesão em um único ou múltiplos sítios e 

do padrão clínico homogêneo ou não-homogêneo (Axell et al., 1996).  

A diferença entre estes padrões é dada de acordo com a coloração e 

características morfológicas das lesões. Assim, as LO homogêneas apresentam 

superfície lisa e uniforme, algumas vezes contendo fissuras rasas, e possuem baixo 

risco de transformação maligna. Já as não-homogêneas podem apresentar padrão 

speckled (salpicado), de coloração esbranquiçada com áreas avermelhadas; 

verrucoso, de superfície rugosa ou corrugada e nodular, no qual pode se observar 

pequenos crescimentos polipóides, de forma arredondada e coloração eritematosa 

ou com a presença de saliências esbranquiçadas (Warnakulasuriya et al., 2007). A 

malignização ocorre em 25% dos casos e, portanto, podem ser consideradas como 

lesões de alto risco (Reibel, 2003). 

Inicialmente, a LVP apresenta uma ou mais áreas de leucoplasia homogênea. 

Seu padrão de crescimento é lento e persistente e com o passar do tempo tende a 

se tornar multifocal, desenvolvendo áreas exofíticas, verruciformes ou eritroplásicas 
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que se transformam em carcinomas (Bagan et al., 2010). Geralmente, seu tempo 

médio de evolução é de seis anos (Cerero-Lapiedra et al., 2010). 

Segundo Ghazali et al. (2003), a LVP apresenta-se em estágios iniciais como 

lesão unifocal, homogênea, de crescimento lento e persistente, sem a presença de 

displasia celular. Neste estágio é extremamente difícil, senão impossível, distingui-la 

da LO. Após um longo período, passa a desenvolver superfície verrucosa ou 

papilífera, por vezes apresentando regiões eritematosas, tornando-se multifocal até 

sofrer transformação maligna. Contudo, relatam em seu estudo que nenhum de seus 

pacientes apresentou lesão leucoplásica homogênea na primeira consulta e os 

principais achados clínicos foram múltiplas placas, pápulas, crescimentos 

verrucóides e com projeções, sendo que alguns exibiram componente eritematoso 

juntamente com as lesões de coloração branca. Decidiram, portanto, não 

diagnosticá-los com LVP. 

 Zakrzewska et al. (1996) observaram em seus pacientes que as 

características clínicas iniciais da LVP incluíam desde a presença de pequenas 

placas esbranquiçadas e bem delimitadas até lesões leucoplásicas não homogêneas 

com padrão salpicado. 

 Aguirre-Urizar (2011) acredita que não se deve aguardar o desenvolvimento 

de áreas verrucosas, pois pode postergar o diagnóstico da LVP, sendo que nessas 

fases podem ser encontradas alterações de carcinoma verrucoso (Bagan et al., 

2003; Bagan et al., 2010; Cerero-Lapiedra et al., 2010).  

 Os locais mais acometidos pela LVP parecem ser a mucosa jugal (Cerero-

Lapiedra et al., 2010), regiões queratinizadas como gengiva, rebordo alveolar e 

palato (Zakrzewska et al., 1996; Fettig et al., 2000; Reichart; Philipsen, 2003; 

Cerero-Lapiedra et al., 2010), além da língua (Silverman; Gorsky, 1997). 

 Gouvea et al. (2010) observaram em seu estudo que os locais com maior 

incidência foram rebordo alveolar, língua e mucosa jugal. Gandolfo et al. (2009) 

notaram maior envolvimento de rebordo alveolar em 87,2% dos casos e mucosa 

jugal em 70% e Zakrzewska et al. (1996) relataram a gengiva inferior, mucosa jugal 

e língua como sítios de maior incidência.  

Bagan et al. (2003) encontraram que os locais mais acometidos foram 

gengiva, mucosa jugal, palato duro, língua, lábios e palato mole. Em todos os casos 

havia presença multifocal da leucoplasia, sendo que 83,3% das lesões 

apresentavam superfície exofítica e 63,3% possuíam aspecto eritroleucoplásico. 
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Silverman e Gorsky (1997) relataram que o sítio mais envolvido no gênero 

feminino foi a mucosa jugal enquanto no masculino foi a língua.  

Na LVP de aspecto multifocal, o estágio de evolução das lesões não é 

necessariamente o mesmo. Assim, o acompanhamento desses pacientes torna-se 

necessário e biópsias devem ser realizadas caso haja alterações de coloração, 

aspecto, tamanho ou aparecimento de novas lesões (van der Waal et al., 2000; 

Ghazali et al., 2003; Bagan et al., 2004; Bishen; Sethi, 2009). Aquelas que 

apresentam coloração esbranquiçada, aparência inofensiva e com episódios de 

recorrência também devem ser acompanhadas a cada seis meses (Bishen; Sethi, 

2009). 

 A LVP pode afetar qualquer região da cavidade oral, porém recentemente 

houve relatos de casos envolvendo gengiva livre e inserida. Foram denominadas 

leucoplasia verrucosa proliferativa gengival (LVPG) e consideradas como um subtipo 

da LVP, porém com comportamento distinto. Caracterizam-se como lesão 

esbranquiçada, unifocal, recorrente e progressiva que, apesar de desenvolver 

aspecto verruciforme, parece não estar relacionada ao vírus HPV. Seu curso é 

imprevisível e também pode sofrer transformação em CEC ou CV (Fettig et al., 

2000). 

 

   

2.5 TRANSFORMAÇÃO MALIGNA 

 

 

 As LO são lesões potencialmente malignas e a presença de certas 

características clínicas como aspecto não-homogêneo, envolvimento multifocal, 

superfície irregular, verrucosa ou papilífera e áreas eritematosas, aumentam a 

probabilidade de transformação em CEC. Essas alterações são geralmente 

encontradas em lesões da LVP, o que pode explicar seu comportamento agressivo. 

Contudo, apenas sua presença não concretiza necessariamente o diagnóstico de 

LVP (Ghazali et al., 2003). 

 A taxa de malignização da LO varia de 3 a 17.5% e varia de acordo com a 

diversidade geográfica, hábitos e características genéticas da população (Martorell-

Calatayud et al., 2009). Segundo Roed-Petersen (1982), a remoção do hábito do uso 

de tabaco pode levar a resolução de um grande número de leucoplasias.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martorell-Calatayud%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martorell-Calatayud%20A%22%5BAuthor%5D
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Atualmente não há métodos clínicos ou histopatológicos concretos e 

confiáveis que permitam identificar quais lesões de LO irão sofrer transformação 

maligna (Warnakulasuriya, 2000). Acredita-se que aquelas não relacionadas a um 

agente etiológico apresentam maiores chances de malignização (Napier; Speight, 

2008). 

 A distribuição ou extensão da leucoplasia na cavidade bucal pode ser 

considerada como fator prognóstico de malignização, sendo que as que envolvem 

apenas um sítio apresentam menores riscos em relação às multifocais (Reibel, 

2003). Aquelas localizadas em região de assoalho bucal e borda de língua estão 

associadas a maiores índices de transformação maligna, com taxas médias de 43% 

(Kramer et al., 1978). 

 Bishen e Sethi (2009) afirmaram que enquanto 5% das lesões de LO irão 

sofrer transformação maligna em um período de cinco anos, a taxa da LVP será de 

100% após extenso período de acompanhamento. 

 O curso clínico da LVP é longo, levando de anos a décadas até a ocorrência 

de malignização. Silverman e Gorsky (1997) observaram que 70% dos pacientes 

desenvolveram CEC no local das lesões em uma média de 7,7 anos de 

acompanhamento, apesar das tentativas de remoção cirúrgica ou com laser. Os 

sítios com maior envolvimento foram gengiva e língua. Além disso, encontraram a 

ocorrência de um segundo tumor primário em 32% dos pacientes. 

Bagan et al. (2003) notaram o desenvolvimento de CEC e CV em 63% e 27% 

dos casos de LVP, respectivamente, após uma média de 4,7 anos de 

acompanhamento. Em outro trabalho, Bagan et al. (2011) observaram o 

desenvolvimento de CEC em pelo menos um sítio intra-oral em 49% dos pacientes. 

A maioria era composta por mulheres (77,8%) e indivíduos não fumantes (77%). Os 

locais mais acometidos foram gengiva, língua, mucosa jugal e palato. Em 40% dos 

pacientes, a transformação maligna ocorreu em mais de um local.  

Bagan et al. (2003) relataram que gengiva e palato são os locais mais comuns 

de desenvolvimento de CEC em lesões de LVP. Também chamaram atenção para 

os baixos índices de transformação maligna em língua e assoalho bucal, locais mais 

comuns do desenvolvimento de CEC não relacionados à LVP (Bagan et al., 2004). 

No estudo feito por Gandolfo et al. (2009), 40% dos indivíduos desenvolveram 

transformação maligna em pelo menos um sítio, sendo que 74% eram do gênero 

feminino. Durante dois anos de acompanhamento, 42% deles apresentaram novos 
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carcinomas em regiões intra-orais diferentes. O local mais comumente envolvido foi 

o rebordo alveolar enquanto o palato apresentou o maior numero de CV. 

Poveda-Roda et al. (2010) afirmaram que 29% dos casos de LVP sofreram 

transformação maligna, sendo que destes, 60% apresentaram apenas uma lesão, 

20% apresentaram duas e os outros 20% desenvolveram cinco carcinomas em 

diferentes localizações. 

Klanrit et al. (2007) relataram que 50% dos pacientes com LVP apresentaram 

múltiplos carcinomas primários, tanto verrucoso como espinocelular. 

Bagan et al. (2004) notaram que dentre os pacientes que sofreram 

transformação maligna, 52% desenvolveram novos tumores em outros sítios intra-

orais ao longo de 68 meses de acompanhamento. Um deles chegou a apresentar 

cinco carcinomas diferentes. Os locais mais afetados foram gengiva e palato. O 

tempo de intervalo entre o aparecimento do primeiro CEC e o segundo foi de 19 

meses, entre o segundo e o terceiro foi de 17 meses, entre o terceiro e o quarto foi 

de 12 meses e entre o quarto e o quinto foi de 3 meses. A partir dessas 

observações, sugeriram a hipótese da ocorrência de cancerização de campo no 

desenvolvimento da lesão.  

 

    

2.6 ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS  

 

 

 A LO é um termo clínico e não pode ser considerada um diagnóstico 

histopatológico (Warnakulasuriya et al., 2007). Apresenta uma variedade de 

alterações microscópicas, podendo ser observadas hiperplasia epitelial, 

hiperqueratose e/ou hiperparaqueratose, presença ou ausência de displasia e 

carcinoma espinocelular (Vásquez-Alvarez et al., 2010). 

 Reibel (2003) relatou que os achados histopatológicos observados com maior 

frequência foram hiperqueratose e hiperplasia epitelial sem a presença de displasia. 

 Martorell-Calatayud et al. (2009) acreditam que a presença de displasia 

epitelial, independente de seu grau, é considerada um fator importante da predição 

de transformação maligna. 

 Assim como a LO, a LVP é um termo que deve ser apenas usado como 

descrição clínica e não diagnóstico histopatológico (Batsakis et al., 1999). Apresenta 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martorell-Calatayud%20A%22%5BAuthor%5D
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um grande espectro de alterações, podendo exibir desde hiperqueratose, displasia 

epitelial, CV até CEC (Silverman; Gorsky, 1997).  

Hansen et al. (1985) descreveram a sucessiva progressão histopatológica da 

LVP em hiperqueratose, hiperplasia verrucosa, CV, CEC papilar e CEC pobremente 

diferenciado. Murrah e Batsakis (1994) propuseram uma atualização desta 

classificação e eliminaram o carcinoma papilar, por considerarem uma entidade 

independente da LVP e de maior ocorrência em orofaringe (Figura 2.1). Diversos 

estágios podem ser observados em um único fragmento de biópsia ou em 

fragmentos excisionados de diferentes sítios do mesmo paciente (Morton et al., 

2007). 

 

 
         Figura 2.1 - Alterações histopatológicas da LVP. NH= não homogênea 
                          Adaptação de Ghazali et al. (2003, p. 384) 

 

 
Nas fases iniciais da LVP, ainda não é possível se observar alterações de 

displasia epitelial e, consequentemente, a maioria dos casos deixa de ser vista com 

potencial de malignidade (van der Waal; Reichart, 2008). Zakrzewska et al. (1996) 

pontuam que esta é uma característica apresentada em estágios mais avançados da 

LVP. 
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 Bishen e Sethi (2009) discordam de patologistas que utilizam o termo LVP 

como diagnóstico histopatológico, já que se trata de um termo clínico. Acreditam que 

os laudos devem ser descritos de acordo com as alterações microscópicas 

observadas para que se tenha um real conhecimento do estágio da lesão e não 

subestimar aquelas que possuem potencial de malignização. 

 

  

2.7 CRITÉRIO DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico da LO é realizado quando uma lesão predominantemente 

branca não pode ser classificada clinicamente como nenhuma outra doença ou 

desordem. A biópsia é mandatória e o diagnóstico definitivo é dado quando todos os 

fatores etiológicos, exceto tabaco, forem eliminados e a histopatologia não mostrar 

qualquer outra desordem específica (Warnakulasuriya et al., 2007). 

A LVP ainda não possui critérios diagnósticos estabelecidos e muitos 

pacientes são diagnosticados tardiamente, anos após a primeira ocorrência da 

lesão. Geralmente ele é feito de maneira retrospectiva, através da análise das 

alterações clínicas e histopatológicas, nas quais se pode observar sua evolução 

(Hansen et al., 1985; Zakrzewska et al., 1996; Klanrit et al., 2007),  Algumas vezes é 

realizado quando as lesões se mostram refratárias ao tratamento, explicando, assim, 

o mau prognóstico dos pacientes (Gopalakrishnan et al., 1997). 

As características iniciais da LVP podem iludir o profissional quanto à 

severidade da lesão. Contudo, após um longo período, apresenta disseminação das 

lesões para outros sítios intra-orais, desenvolvimento de áreas eritroplásicas e 

progressão ao carcinoma (Vigliante et al., 2003; Bagan et al., 2010).  

Segundo Ghazali et al. (2003), nem todas as lesões brancas, multifocais, com 

superfície verrucosa ou que apresentam aumento de tamanho clínico podem ser 

classificadas como LVP. Klanrit et al. (2007) afirmaram que deve haver a presença 

quase certa de transformação maligna. 

Hansen et al. (1985) definiram que as lesões diagnosticadas como LVP 

devem apresentar aspecto homogêneo inicial, sem a presença de displasia, 

seguidas do aparecimento de áreas verrucosas em sua superfície e de múltiplas 

lesões discretas ou confluentes em um único ou múltiplos sítios intra-orais.  
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Ghazali et al. (2003) notaram que nenhum dos pacientes apresentava aspecto 

homogêneo inicial e, portanto, não preenchiam estritamente os critérios diagnósticos 

estabelecidos por Hansen et al. (1985). Dessa forma, não souberam afirmar se as 

lesões de superfície verrucosa adquiriram esta característica a partir de uma lesão 

homogênea inicial ou se esse aspecto surgiu de novo. 

Cerero-Lapiedra et al. (2010) afirmaram que os estudos sobre LVP publicados 

até hoje seguem como critério diagnóstico aquele postulado por Hansen et al. (1985) 

e que, apesar de se tratar de uma descrição pioneira e abrangente, não sofria 

atualizações há duas décadas. Propuseram sua reformulação, associando-o a 

relatos de casos clínicos atuais. Assim, dividiram os critérios em grupos major e 

minor, que estão representados na tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 - Critérios propostos para o diagnóstico da LVP, divididos em categorias  
                    major e minor 

MAJOR MINOR 

Leucoplasia em mais de dois sítios intra-
orais diferentes  

∑ tam. das lesões= mín. de 3 cm  

Área verrucosa  Paciente ♀  
Disseminação ou aumento de tamanho 

da lesão  
Paciente não-tabagista  

Recorrência em região previamente 
tratada  

Tempo de evolução > 5 anos  

Apresentação histológica variada   

 

Para ser considerada como LVP, o paciente deveria apresentar uma 

combinação de três critérios major, sendo que um deles obrigatoriamente incluiria a 

evolução histopatológica das lesões ou 2 critérios major, sendo que deles também 

deveria apresentar evolução histopatológica, associado a 2 critérios minor.  

Bagan et al. (2011) acreditam que estes critérios são úteis apenas para 

aqueles que possuem experiência clínica com a LVP por serem, de certa forma, 

confusos para os iniciantes. 

Ge et al. (2011) afirmaram ser necessário um longo período de 

acompanhamento para se estabelecer o diagnóstico de LVP. Precisa-se de tempo 

para que a lesão adquira suas características, já que inicialmente elas são 

semelhantes as da LO.  

Ghazali et al. (2003), Campisi et al. (2004) e Gandolfo et al. (2009) usaram 

como critério diagnóstico da LVP a presença de lesão inicialmente inócua, bem 

delimitada e de superfície lisa, que com o tempo adquiriu aspecto difuso, exofítico, 
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verrucoso e geralmente multifocal. As alterações histológicas eram gradativas desde 

hiperqueratose sem displasia até hiperplasia verrucosa, CV e CEC. 

Poveda-Roda et al. (2010) estabeleceram o diagnóstico de LVP seguindo 

como critérios a presença simultânea de diversas lesões leucoplásicas na cavidade 

oral, que ocuparam progressivamente diferentes sítios em um período mínimo de 

dois anos mostrando hiperqueratose associada ou não a graus variados de displasia 

ou confirmação do desenvolvimento de CEC nos casos com seguimento de menor 

período.  

Zakrzewska et al. (1996) usaram como critério a presença de lesões 

verruciformes persistentes e recorrentes. 

Bishen e Sethi (2009) acreditam que o diagnóstico tardio é a principal razão 

pela qual não existe tratamento precoce e eficaz para as lesões de LVP. 

Aguirre-Urizar (2011) acredita que não deve haver a obrigatoriedade da 

presença de lesões com áreas verrucosas para a realização do diagnóstico, já que 

representam fase avançada da LVP. Sugere que nome leucoplasia verrucosa 

proliferativa seja alterado para leucoplasia multifocal proliferativa para facilitar o 

diagnóstico precoce.  

Alguns autores têm pesquisado métodos de diagnóstico mais apurados como 

análise de citometria de fluxo (Kahn et al., 1994), expressão de marcadores Mcm-2 e 

-5 em displasias leve e moderada (Gouvea et al., 2010) e ploidia do ácido 

desoxirribonucléico (DNA) (Klanrit et al., 2007). 

 

 

2.8 TRATAMENTO E RECIDIVA 

 

 

O principal objetivo do tratamento da leucoplasia oral é evitar a ocorrência da 

transformação maligna (Lodi et al, 2002; Poveda-Roda et al., 2010). Apesar disso, 

Lodi et al. (2002) afirmaram que ainda não foi comprovado que a remoção de lesões 

orais potencialmente malignas previnem a ocorrência de carcinomas. 

Até o momento não existe nenhuma forma de tratamento estabelecida 

(Martorell-Calatayud et al., 2009) e a remoção cirúrgica, principalmente com o uso 

de laser, é o mais comumente empregado (Marley et al., 1998; Lodi et al., 2002). 

Também foram relatadas as prescrições de vitamina A local ou sistêmica, retinóides, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martorell-Calatayud%20A%22%5BAuthor%5D


31 
 

beta-caroteno sistêmico, licopeno, cetorolaco de trometamina (Ketorolac®), 

aplicação de bleomicina local, misturas de chá usadas de maneira tópica ou 

sistêmica e terapia fotodinâmica (Lodi et al., 2002). 

Após revisão sistemática, Lodi et al. (2002) concluíram que nenhuma das 

modalidades de tratamento foram efetivas na prevenção de transformação maligna 

da LO. 

A LVP se mostra resistente a qualquer tipo de tratamento e apresenta altas 

taxas de recorrência. Métodos como o uso de laser CO2, cirurgia, cirurgia associada 

à radioterapia, crioterapia, vitaminas tópicas, bleomicina e terapia fotodinâmica 

associada ao ácido delta-aminolevulínico não demonstraram sucesso (Poveda-Roda 

et al., 2010). Ainda não existem protocolos padronizados, porém os mais utilizados 

são a cirurgia convencional e uso de laser (Schoelch et al., 1999). Silverman e 

Gorsky (1997) demonstraram que apesar de ser uma alternativa terapêutica, o 

número de recorrências não foi reduzido.  

Bagan et al. (2011) relataram recorrência em 85% dos pacientes tratados com 

laser CO2. Em outro estudo, observaram recidivas em 86,7% dos casos tratados 

cirurgicamente e com uso de laser e o surgimento de novas lesões em 83,3% dos 

indivíduos (Bagan et al., 2003). 

No estudo realizado por Silverman e Gorsky (1997), o tratamento de escolha 

foi a cirurgia convencional e em alguns casos associada à radioterapia. Não houve 

diferença entre os resultados, sendo que ambos os grupos apresentaram recidivas 

das lesões e óbitos decorrentes de desenvolvimento de carcinomas. Acreditam que 

as recorrências são ocasionadas por alterações moleculares que ocorrem nas fases 

iniciais da LVP e não são refletidas clinica ou histopatologicamente, gerando 

“margens inadequadas” durante a remoção da lesão. 

Vigliante et al. (2003) relataram que as únicas formas de tratamento que 

demonstraram regressão da lesões de LVP foram aplicação de 5- fluorouracil (5-FU) 

e etretinato, mas sua ação foi apenas temporária, já que os efeitos colaterais 

demonstraram-se intoleráveis. 

Fettig et al. (2000) sugeriram ressecção em bloco como tratamento eficaz em 

casos de LVPG, seguido de reconstruções com enxerto e implantes 

osseointegrados. 

No estudo feito por Femiano et al. (2001), o tratamento da LVP foi realizado 

através de cirurgia associada ao uso de metisoprinol. Trata-se de uma droga 
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sintética com propriedades imunomoduladoras, capaz de inibir a replicação e 

crescimento viral através da supressão de síntese de DNA e estimular a função de 

macrófagos e linfócitos (Hadden et al., 1977; Pedersen et al., 1990). Assim, foram 

selecionados 50 casos de LVP, todos positivos para o vírus HPV através de PCR e 

presença de coilocitose. Os pacientes foram divididos em Grupo A (n=25), no qual 

foi realizada apenas cirurgia e Grupo B (n=25), no qual foi realizada cirurgia em 

associação pré e pós-operatória ao metisoprinol. Observaram recorrência em 

dezoito casos tratados apenas com cirurgia e em dois pacientes tratados com 

cirurgia e metisoprinol durante seis meses de acompanhamento. Após 18 meses, 

houve dezoito recorrências no grupo A e quatro no grupo B. 

Poveda-Roda et al. (2010) usaram retinóides tópicos e sistêmicos no 

tratamento da LVP. Eles possuem ação inibitória na proliferação e queratinização de 

tecido epitelial. Observaram que 38,8% dos pacientes apresentaram resultados 

positivos das lesões, 38,8% mostraram piora enquanto em 22,4% não houve 

alterações.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

  

 Avaliar os aspectos demográficos e clínicos da leucoplasia verrucosa 

proliferativa em relação à leucoplasia oral; 

 Revisar os critérios utilizados para o diagnóstico da leucoplasia verrucosa 

proliferativa; 

 

 



34 
 

4 CASUÍSTICA-MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

 

4.1.1 Grupo de estudo 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Odontologia de Universidade de São Paulo, sob o número de 

protocolo 174/2010, conforme anexo A. 

Foram selecionados prontuários de nove pacientes no período de 2007 a 

2011 diagnosticados com leucoplasia verrucosa proliferativa, atendidos na Clínica de 

Estomatologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.  

 Os critérios de inclusão estabelecidos foram: 

 - presença de lesões esbranquiçadas envolvendo mais de um sítio.  

- lesões com aspecto clínico disseminado e agressivo; 

 - histórico de longo tempo de evolução duração;  

 - correspondência histopatológica do diagnóstico de LVP; 

- laudos histopatológicos seqüenciais que mostrem evolução das lesões.  

  

Foram excluídos os pacientes que: 

- apresentaram lesão esbranquiçada em apenas um sítio intra-oral; 

- possuíam lesões multifocais, bem delimitadas e de comportamento restrito; 

- foi possível o estabelecimento de um fator etiológico, excluindo-se o tabaco; 

  -foram diagnosticados com doenças sistêmicas, inflamatórias ou de 

desenvolvimento como líquen plano, lúpus eritematoso, nevo branco esponjoso, etc. 

 

 

4.1.2 Grupo controle 

 

 Foram selecionados prontuários de 29 pacientes atendidos na Clínica de 

Estomatologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, do 

período de 1997 a 2011 e que apresentaram diagnóstico de leucoplasia oral. 
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 Os critérios de inclusão estabelecidos foram: 

 - lesões de coloração branca, envolvendo um ou mais sítios intra-orais; 

 - lesões de comportamento restrito; 

- comprovação histopatológica do diagnóstico de leucoplasia oral; 

 
Foram excluídas as lesões que: 

- foi possível o estabelecimento de um fator etiológico, excluindo-se o tabaco; 

  -foram diagnosticadas com doenças sistêmicas, inflamatórias ou de 

desenvolvimento como líquen plano, lúpus eritematoso, nevo branco esponjoso, etc. 

 

 

4.2 MÉTODO 

 

  Foi realizado um estudo retrospectivo em prontuários de pacientes 

diagnosticados com leucoplasia verrucosa proliferativa e leucoplasia oral na Clínica 

de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. 

Dentre as informações obtidas através estavam idade, gênero, histórico da doença, 

tempo de desenvolvimento, hábitos, descrição clínica da lesão que incluía local de 

envolvimento, coloração, superfície, extensão e ocorrência de recidivas.  

  As informações histopatológicas foram obtidas com base nos laudos emitidos 

pelo Serviço de Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Bucal da Faculdade 

de Odontologia da USP. 

   

 

4.2.1 Dados demográficos 

 

Para o presente estudo, foram considerados dados demográficos, aqueles 

relativos a gênero, idade, etnia e tempo de evolução das lesões.  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 GRUPO DE ESTUDO 

 

5.1.1 Avaliação de dados demográficos, clínicos e hábitos 

 

  Foram avaliados 9 pacientes diagnosticados com LVP e destes, 8 (89%) eram 

do gênero feminino e apenas 1 (11%) do gênero masculino. A idade média foi de 73 

anos, variando de 63 a 81 anos. Oito (89%) pacientes eram leucodermas e 1 (11%) 

era xantoderma. O tempo médio de evolução das lesões foi de 5,4 anos sendo o 

mínimo de 8 meses e máximo de 15 anos. Esses valores estão apresentados na 

tabela 5.1 e nos gráficos 5.1 e 5.2. 

 

Tabela 5.1 - Distribuição dos pacientes com LVP em relação a dados demográficos  

Paciente Gênero Idade Etnia Tempo de 

evolução 

1 Feminino 66 Xantoderma 15 anos 

2 Feminino 65 Leucoderma 6 anos 

3 Feminino 83 Leucoderma 7 anos 

4 Feminino 74 Leucoderma 3 anos 

5 Feminino 81 Leucoderma 3 anos 

6 Feminino 84 Leucoderma 8 meses 

7 Feminino 64 Leucoderma 2 anos 

8 Feminino 63 Leucoderma 4 anos 

9 Masculino 80 Leucoderma 8 anos 

 

   

 
       Gráfico 5.1 - Relação entre gênero feminino e masculino 
            em pacientes diagnosticados com LVP 

Feminino 

Masculino 
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        Gráfico 5.2 - Relação das etnias encontradas em pacientes 
              diagnosticados com LVP 
 
 

 Em relação aos hábitos, três pacientes eram fumantes (33%) e seis não 

eram tabagistas (67%). Nenhum deles fazia uso de qualquer tipo de bebida 

alcoólica. Os dados são mostrados na tabela 5.2 e no gráfico 5.3. 

 
Tabela 5.2 - Distribuição dos pacientes com LVP em relação a hábitos de tabagismo 
                    e consumo de álcool, bem como o tempo de uso 

Paciente Tabaco Álcool 
 

1 Não Não 
2 Não Não 
3 Não Não 
4 Não Não 
5 Não Não 
6 Não Não 
7  (10 cigarros/dia 40 anos) Não 
8  (20 cigarros/dia 30 anos) Não 
9  (30 cigarros/dia 15 anos) Não 

 

 

 
       Gráfico 5.3 - Distribuição de pacientes tabagistas e  

            não-tabagistas  

 

Leucoderma 

Xantoderma 

Tabagistas 

Não-tabagistas 
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  Clinicamente, notou-se que nenhum paciente apresentou no momento da 

primeira consulta lesão unifocal e de aspecto homogêneo. Todos exibiram lesões 

multifocais. Os pacientes 1,4,8,9 apresentaram placas brancas homogêneas e 

espessas multifocais e irregulares. Na paciente 2 foi possível de se observar lesão 

branca homogênea em mucosa jugal que posteriormente desenvolveu área 

verrucosa. Já as pacientes 3, 5 apresentavam lesões com diferentes aspectos, 

desde placas brancas homogêneas espessas, outras verrucosas até regiões não-

homogêneas de padrão salpicado e nodulares. Observamos na paciente 7 a 

presença de placas brancas homogêneas multifocais, por ora disseminadas e sem 

limites definidos, além de área eritroplásica e nódulo granulomatoso diagnosticado 

como CEC (figuras 5.1 a 5.8). 

 
 

 
Figura 5.1 - Placa branca homogênea em borda de língua (paciente 1) 
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    Figura 5.2 - Placa branca homogênea em mucosa jugal (paciente 2) 

 
 

 

 
Figura 5.3 - Desenvolvimento de área verrucosa em mucosa jugal após 2 anos e 4  
                  meses de evolução (paciente 2) 
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       Figura 5.4 - Placas brancas irregulares e disseminadas (paciente 8) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.5 - Lesão branca homogênea e disseminada, de limites irregulares em  
                  região de rebordo alveolar, fundo de sulco e palato duro (paciente 4) 
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        Figura 5.6 - Placas brancas não-homogêneas, mal delimitadas,  
                          de comportamento disseminado envolvendo palato 
                          duro e fundo de sulco (paciente 7) 

 
 
 

 

 
Figura 5.7 - Placa branca espessa e verrucosa em mucosa jugal e área não- homogênea  
                  de padrão salpicado em comissura labial (paciente 3) 
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        Figura 5.8 - Nódulo granulomatoso diagnosticado como CEC (paciente 7) 

 
 
 
   O sítio intra-oral mais acometido pelas lesões foi a mucosa jugal, 

envolvendo todos os pacientes (100%), seguida pelo rebordo alveolar (77%), língua 

(66%), fundo de sulco (66%), mucosa labial (55,5%), assoalho bucal (33%), palato 

duro (22%), palato mole (22%), lábio superior (11%) e gengiva (11%). Observou-se 

um envolvimento médio de 4,6 lesões por paciente. Os locais estão sumarizados na 

tabela 5.3 e no gráfico 5.4. 

 

Tabela 5.3 - Distribuição dos sítios intra-orais acometidos pelas lesões da LVP 
Paciente Mucosa 

jugal 
Mucosa 

labial 
Palato 
duro 

Palato 
mole 

Língua Assoalh
o 

Rebordo 
alveolar 

Gengiva Fundo 
de sulco 

1 X X   X  X  X 
2 X    X  X X X 
3 X X        
4 X X  X X  X  X 
5 X X X  X X X  X 
6 X    X     
7 X X X    X  X 
8 X   X  X X   
9 X    X X X  X 
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                Gráfico 5.4 - Incidência das lesões da LVP de acordo com sítios intraorais 

 

 
5.1.2 Histopatologia 

 

 

  Durante os anos de desenvolvimento das lesões foram realizadas 64 

biópsias, sendo em média sete por paciente. Observou-se que os locais acometidos 

pelas lesões, no mesmo indivíduo, podiam apresentar diferentes alterações 

histopatológicas. Alguns mostraram evolução em diferentes estágios conforme o 

passar do tempo. Um caso (11%) mostrou a presença de apenas hiperqueratose. 

Em outro (11%) notou-se a evolução de hiperqueratose para displasia intensa no 

período de três anos. Três pacientes (34%) apresentaram lesões com 

hiperqueratose e displasia leve, um (11%) com hiperqueratose e displasia intensa e 

um (11%) com hiperqueratose e displasia moderada. Notou-se a presença de um 

indivíduo (11%) que desenvolveu CV e CEC em diferentes sítios, a partir de lesões 

de hiperqueratose e displasia intensa e de paraqueratose e acantose, no período de 

11 meses e 5 anos, respectivamente. Outro paciente (11%) apresentou o 

desenvolvimento de CEC. No quadro 5.1 estão sumarizados os estágios 

histopatológicos apresentados pelas lesões. 

 

 
 

  

100 

77 
66 66 

55,5 

33 
22 22 

11 11 
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Paciente N. 

biópsias 

Local da biópsia Data Características histopatológicas 

1 13 1. Borda de língua 
direita 

 
 
 
 
 
 

2. Borda de língua 
esquerda 

3. Assoalho lado 
esquerdo 

4. Assoalho lado 
direito 

5. Mucosa jugal 
 

6. Rebordo alveolar 
inferior direito 

09/2007 
 

11/2007 
 

02/2008 
 

02/2010 
 

11/2007 
 

11/2007 
 

03/2008 
06/2008 
11/2007 

 
11/2007 

 
06/2008 

 
08/2009 

 
02/2010 

LVP (hiperparaqueratose, acantose e cristas 
epiteliais em direção a superfície) 

Hiperparaqueratose, acantose e duplicação 
da camada basal 

Mucosite de interface, sugestivo de líquen 
plano 

Displasia epitelial intensa 
 

Hiperparaqueratose, acantose e displasia 
leve 

Hiperparaqueratose, acantose e duplicação 
da camada basal 

Paraqueratose e acantose 
Hiperparaqueratose e acantose 

Hiperparaqueratose, acantose e displasia 
epitelial de moderada a intensa 

Hiperparaqueratose, acantose e displasia 
moderada a intensa 

Hiperqueratose, acantose e displasia epitelial 
moderada 

LVP (Hiperqueratose, acantose e superfície 
corrugada) 

Displasia discreta 
2 6 1. Mucosa jugal 

lado direito 
 
 
 

2. Dorso de língua 
3. Rebordo alveolar 

superior 

10/2000 
 

06/2001 
05/2005 
10/2009 
10/2000 
09/2001 

Hiperqueratose e displasia discreta a 
moderada 

Hiperqueratose com atipia moderada 
Atipia discreta 

Hiperqueratose e acantose (recidiva) 
Candidose 

Hiperqueratose com displasia leve 

3 9 1. Mucosa jugal 
direita 

 
 
 
 

2. Lábio superior 

06/2003 
04/2005 
11/2007 
03/2008 
09/2008 
12/2008 
01/2008 
09/2008 
12/2008 

Paraqueratose e acantose 
Paraqueratose e acantose 

LVP (hiperparaqueratose e acantose) 
LVP (hiperparaqueratose e acantose) 
LVP (hiperparaqueratose e acantose) 

Carcinoma espinocelular 
Hiperqueratose e displasia intensa 

Carcinoma verrucoso 
Carcinoma verrucoso 

4 5 1. Rebordo alveolar 
inferior 

2. Rebordo alveolar 
superior 

3. Mucosa jugal 
direita 

 
4. Mucosa jugal 

esquerda 
5. Borda de língua 

direita 

11/2010 
 
03/2011 
 
11/2010 
 
 
03/2011 
 
11/2010 

Hiperparaqueratose 
 

Hiperqueratose e acantose 
 

Hiperparaqueratose e displasia epitelial 
discreta 

 
Hiperqueratose 

 
Hiperparaqueratose 

                                        (continua)              
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Paciente N. 

biópsias 

Local da biópsia Data Características histopatológicas 

5 7 1. Mucosa jugal 
esquerda 

2. Mucosa jugal 
direita 

3. Ventre lingual 
lado esquerdo 

 
4. Mucosa labial 

inferior 
5. Rebordo alveolar 

inferior 

01/2010 
 
01/2010 
06/2010 
01/2010 
06/2011 
 
01/2010 
 
07/2010 

Hiperparaqueratose 
 

Hiperqueratose e displasia discreta 
Paraqueratose e acantose 

Hiperparaqueratose e displasia discreta 
Hiperparaqueratose e displasia moderada 

Hiperparaqueratose 
 

Hiperqueratose e displasia epitelial 
moderada 

 
     
6 4 1. Mucosa jugal 

esquerda 
01/2010 
03/2010 
 
 
05/2010 
 
06/2010 

Hiperqueratose 
LVP (Hiperparaqueratose, hiperqueratose 

com projeções para a superfície e acantose) 
LVP (Hiperparaqueratose, acantose e 

duplicação da camada basal) 
Compatível com LVP (Hiperqueratose, 

acantose e ulceração) 
7 3 1. Fundo de sulco 

superior 
2. Rebordo alveolar 

superior 
3. Mucosa jugal 

direita 

04/2010 
 

04/2010 
 

04/2010 

Hiperqueratose e acantose 
 

Carcinoma espinocelular 
 

Hiperqueratose e acantose 

8 5 1. Mucosa jugal 
direita 

2. Mucosa jugal 
direita (posterior) 
3. Mucosa jugal 

esquerda 
3. Palato mole 

4. Assoalho bucal 

05/2008 
 

05/2008 
 

05/2008 
 

05/2008 
05/2008 

Hiperortoqueratose e displasia leve 
 

Hiperortoqueratose 
 

Hiperortoqueratose 
 

Hiperortoqueratose e displasia leve 
Hiperortoqueratose 

9 12 1. Borda anterior de 
língua 

2. Dorso de língua 
 
 

3. Borda de língua 
lado E 

4. Mucosa jugal 
lado direito 

 
5. Mucosa jugal 

lado direito (nova 
lesão) 

6. Assoalho bucal 
7. Rebordo inferior 

anterior 

06/2005 
 

09/2005 
09/2008 
02/2009 
05/2006 
03/2010 
05/2006 

 
07/2006 
09/2008 
02/2009 

 
12/2009 
12/2009 

Hiperqueratose e acantose 
 

Hiperqueratose 
Paraqueratose e acantose 

Hiperparaqueratose e acantose 
Hiperqueratose e acantose 

Paraqueratose e displasia moderada 
Hiperqueratose, acantose, papilomatose e 

atipia 
Papilomatose e atipia discreta 

Hiperqueratose e acantose 
Carcinoma espinocelular 

 
Hiperqueratose com displasia intensa 

Hiperqueratose 

Quadro 5.1 - Evolução das características histopatológicas apresentadas pelas lesões, de  
                     acordo com as áreas biopsiadas 
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5.1.3 Tratamento e recidiva 
 

  Observou-se que os pacientes receberam diversas modalidades de 

tratamento, que incluíram remoção cirúrgica das lesões com uso de laser CO2, 

bisturi convencional e elétrico, ácido retinóico e terapia fotodinâmica (PDT). 

Recidivas foram observadas em 6 pacientes (67%), sendo que 3 (50%) 

desenvolveram em apenas uma região, 2 (33%) em duas e 1 (17%) em quatro sítios 

intraorais. Ocorreram em até mais de um sitio diferente no mesmo paciente, com 

média de 2,3 regiões diferentes. As recorrências e regiões estão descritas no quadro 

5.2. 

 

Paciente Localização Recidiva 

1  1. Rebordo alveolar lado direito 
2. Borda de língua lado direito 

Após 2 meses 
Após 4 meses 

2 1. Mucosa jugal e fundo de sulco lado direito Após 48 meses 
3 1. Mucosa jugal lado direito 

 
2. Lábio superior 

Após 3 meses 
Após 1 mês 
Após 1 mês 

Após 3 meses 
4 1. Mucosa jugal lado direito Após 4 meses 
5 1. Rebordo alveolar inferior 

2. Mucosa labial inferior 
3. Mucosa jugal direita 

4. Mucosa jugal esquerda 

Após 2 meses 
Após 4 meses 
Após 5 meses 
Após 5 meses 

6 1. Mucosa jugal esquerda Após 2 meses 
Após 1 mês 

7  não houve 
8  não houve 
9  não houve 

Quadro 5.2 - Localização das lesões e recorrência 
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5.2 GRUPO LO  

 

 

5.2.1 Avaliação de dados demográficos, clínicos e hábitos 

 

 

  Foram avaliados 29 pacientes diagnosticados com leucoplasia oral e 

observou-se que 16 (55%) eram do gênero feminino e 13 (45%) do gênero 

masculino. A idade média foi de 57 anos, variando de 37 a 77 anos. Vinte e três 

indivíduos (80%) eram leucoderma, dois (6%) eram feoderma, dois (6%) 

melanoderma, um (4%) xantoderma e em um (4%) paciente essa informação não 

estava disponível. O tempo médio de evolução das lesões foi de 19,6 meses, sendo 

o mínimo de 1 mês e o máximo de 144 meses (12 anos). Os dados encontram-se 

descritos na tabela 5.4 e gráficos 5.5 e 5.6. 

 

Tabela 5.4 - Distribuição dos pacientes com LO em relação a dados demográficos (continua) 

Paciente Gênero Idade Etnia Tempo de 
evolução 

1 Feminino 59 anos Melanoderma 4 meses 
2 Masculino 48 anos Leucoderma 3 anos 
3 Feminino 65 anos Leucoderma 8 anos 
4 Feminino 66 anos Leucoderma 12 anos 
5 Feminino 56 anos Xantoderma 1 mês 
6 Masculino 61 anos Leucoderma 2 meses 
7 Feminino 41 anos Leucoderma 2 meses 
8 Feminino 63 anos Leucoderma 1 ano 
9 Feminino 75 anos Leucoderma 4 meses 

10 Feminino 42 anos Leucoderma 3 anos 
11 Masculino 76 anos Leucoderma Achado 
12 Feminino 59 anos Leucoderma 3 meses 
13 Masculino 50 anos Feoderma 2 meses 
14 Feminino 67 anos Leucoderma 2 anos 
15 Feminino 55 anos Leucoderma Achado 
16 Masculino 58 anos Leucoderma 3 meses 
17 Masculino 48 anos Leucoderma Achado 
18 Feminino 77 anos Melanoderma 2 anos 
19 Masculino 69 anos Leucoderma 6 meses 
20 Masculino 60 anos Leucoderma 2 meses 
21 Masculino 55 anos Leucoderma 3 meses 
22 Feminino 37 anos Leucoderma 5 anos 
23 Masculino 44 anos Leucoderma 2 anos 
24 Feminino 57 anos Leucoderma 1 ano 
25 Feminino 43 anos Leucoderma 2 meses 
26 Masculino 67 anos Feoderma Achado 
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Paciente Gênero Idade Etnia Tempo de 
evolução 

27 Feminino 40 anos Leucoderma 3 meses 
28 Masculino 55 anos Não informado 5 anos 
29 Masculino 68 anos Leucoderma 6 meses 

 

 

 

     Gráfico 5.5 - Relação entre gênero feminino e masculino 
                          em pacientes diagnosticados com LO 

   

 

 

  Gráfico 5.6 - Relação das etnias encontradas em pacientes 
                       diagnosticados com LO 

  

 

 Em relação aos hábitos como tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas, 

observou-se que 48% dos pacientes eram fumantes, com uma média de 26,4 

cigarros por dia, um indivíduo (3%) fazia uso de cachimbo, 7% eram ex-fumantes e 

38% nunca usaram qualquer forma de tabaco. Para apenas um paciente (3%) este 

dado não estava disponível. Já 24% dos indivíduos eram etilistas, sendo que 43% 

deles faziam uso de bebidas socialmente e 57% eram etilistas crônicos. Sessenta e 

Feminino 

Masculino 

Leucoderma 

Melanoderma 

Feoderma 

Xantoderma 

Não disponivel 
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cinco por cento dos pacientes não faziam uso de bebidas alcoólicas, 7% eram ex-

etilistas e os dados de 3% dos indivíduos não estavam disponíveis. Esses dados 

encontram-se disponíveis na tabela 5.5 e no gráfico 5.7. 

 

Tabela 5.5 - Distribuição dos pacientes com LO em relação a hábitos de tabagismo 
                    e consumo de bebidas alcoólicas, bem como o tempo de uso 

Paciente Tabaco Álcool 

1 10 cigarros/dia há 40 anos Não 
2 40 cigarro/dia Cachaça 
3 Não Não 
4 Não Não 
5 Não Não 
6 10 cigarros/dia por 25 anos. 

parou há 15 anos 
Etilista social (cerveja e 

vinho) 
7 Não Não 
8 Não informado Não informado 
9 Não Não 
10 Não Não 
11 Não Etilista social 
12 15 cigarros/dia há 15 anos. 

Parou há 2 anos 
Não 

13 20 cigarros/dia Não 
14 Não Não 
15 20 cigarros/dia há 36 anos Não 
16 40 cigarros/dia Etilista por 40 anos 
17 5 cigarros/dia há 10 anos Cerveja e Destilado há 15 

anos, 3 doses/dia 
18 Cachimbo. 3 vezes/dia há 

55 anos 
Destilado, 1 vez/dia por 20 
anos e parou há 10 anos 

19 10 cigarros/dia há 53 anos Não 
20 60 cigarros/dia há 44 anos Não 
21 50 cigarros/dia há 40 anos Etilista social 
22 20 cigarros/dia há 12 anos Não 
23 20 cigarros/dia há 20 anos Não 
24 Não Não 
25 20 cigarros/dia há 20 anos Não 
26 30 cigarros/dia Fermentado. 6 

latas/semana 
27 Não Não 
28 Não Não 
29 25 cigarros/dia Destilado. 1L/dia e parou há 

11 anos 
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   Gráfico 5.7 - Distribuição de pacientes tabagistas e  
           não-tabagistas 

 

 

  Clinicamente, os pacientes apresentaram placas brancas envolvendo uma 

ou múltiplas regiões intraorais, com características homogêneas, bem delimitadas e 

superfície lisa. Os pacientes (número 8 e 24) apresentaram associação a áreas 

eritematosas e ulceradas (Figuras 5.9 a 5.14). 

 

 
             Figura 5.9 - Lesão branca homogênea em gengiva livre (paciente 3) 
 

Tabagistas 

Não-tababistas 

Não disponível 
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 Figura 5.10 - Placa branca homogênea bem delimitada em assoalho bucal (paciente 12) 

 
 
 
 
 

 
           Figura 5.11 - Lesão branca homogênea em borda de língua (paciente 6) 
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       Figura 5.12 - Lesão branca homogênea bem delimitada em gengiva inserida e fundo de  
                           sulco superior (paciente 4) 

  

 

 
          

 
            Figura 5.13 - Placa branca não-homogênea em mucosa jugal associada à área  
                                eritematosa e ulcerada (paciente 8) 
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        Figura 5.14 - Lesão não-homogênea em borda de língua. Presença de placa branca  
                              associada a área eritematosa e ulcerada (paciente 24) 

 

 
 A região intra-oral mais acometida foi a língua, envolvendo 72% dos 

pacientes, seguida da mucosa jugal (38%), assoalho bucal (24%), gengiva (14%), 

rebordo alveolar (17%), palato duro (10%), palato mole (7%) e fundo de sulco (7%). 

Houve a presença média de 1,9 lesões por paciente. Os dados clínicos encontram-

se na tabela 5.6 e no gráfico 5.8. 
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Tabela 5.6 - Distribuição dos sítios intra-orais acometidos pelas lesões da LO  
Paciente Mucosa 

jugal 
Mucosa 

labial 
Palato 
duro 

Palato 
mole 

Língua Assoa-
lho 

Rebordo 
alveolar 

Gengiva Fundo 
de sulco 

1 X    X  X   
2 X    X     
3        X X 
4 X      X X X 
5     X     
6     X     
7 X       X  
8 X         
9     X     
10        X  
11     X     
12      X    
13      X    
14 X  X  X X X   
15 X    X X  X  
16     X X    
17     X     
18     X     
19     X     
20     X X    
21     X     
22     X     
23     X     
24 X    X   X  
25 X  X X X  X   
26    X X X X   
27     X     
28 X    X     
29 X  X       

 

 

 

72

38

24
17 14

10 7 7
0 0

 
                 Gráfico 5.8 - Incidência das lesões de LO em sítios intraorais 
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5.2.2 Histopatologia 

 

  Foram realizadas 2,8 biópsias por paciente que mostraram diversas 

alterações histopatológicas nos diversos sítios intra-orais envolvidos. Observou-se 

evolução de hiperqueratose para displasia leve em dois pacientes (7%) e 

hiperqueratose para displasia intensa em dois indivíduos (7%). Em três pacientes 

houve o desenvolvimento de CEC superficialmente invasivo (10%) e em outro CEC 

in-situ (3,5%). O quadro 5.3 mostra as alterações histopatológicas de acordo com as 

regiões biopsiadas. 

 

Paciente 
No. de 

biópsias 
Local da biópsia Data Características histopatológicas 

1 2 1.  Mucosa jugal 
esquerda 

07/2009 
03/2010 

Atrofia epitelial e mucosite 
Ep. com hiperparaqueratose e acantose 

2 4 1. Mucosa jugal 
esquerda 

 
 

2. Mucosa jugal 
direita 

05/1996 
 

07/1997 
01/2010 
12/1999 

Hiperqueratose e atipia discreta a moderada 
Líquen plano 

Hiperqueratose e atipia discreta 
Papiloma 

3 2 1. Gengiva superior 
esquerda 

12/2009 
03/2010 

Hiperqueratose e displasia leve 
Hiperqueratose 

4 4 1. Mucosa jugal 
lado direito 

2. Rebordo alveolar 
superior 

3. Rebordo alveolar 
inferior 

07/2006 
 

07/2006 
 

11/2008 
04/2009 

Hiperqueratose 
 

Hiperqueratose 
 

Hiperqueratose 
Hiperqueratose 

5 2 1. Borda de língua 
lado direito 

04/2009 
06/2009 

Hiperqueratose 
Hiperparaqueratose, acantose e displasia 

intensa 
6 1 1. Palato mole 12/2007 Hiperqueratose e displasia moderada a 

intensa 
7 1 1. Gengiva inferior 10/2010 Mucosite de interface 
8 2 1. Mucosa jugal 

lado esquerdo 
12/2009 
01/2011 

Hiperqueratose 
Hiperqueratose e displasia leve 

9 2 1. Borda de língua 
esquerda 

08/2007 
 

06/2008 

Hiperqueratose e displasia discreta a 
moderada 

Mucosite liquenóide 
10 1 1. Gengiva lado 

esquerdo 
04/2010 Papilomatose, acantose e mucosite 

11 2 1. Borda de língua 
esquerda 

09/2008 
 

11/2008 

Hiperqueratose, acantose e displasia 
moderada 

Líquen plano 
12 2 1. Assoalho bucal 04/2008 

 
10/2008 

Hiperqueratose e displasia discreta a 
moderada 

Mucosite liquenóide 
13 2 1. Assoalho bucal 10/2007 

12/2007 
Displasia discreta a moderada 
Hiperqueratose e displasia leve 

14 13 1. Rebordo 
alveolar superior 

 

07/2005 
08/2008 

 

Hiperqueratose 
Hiperqueratose, atrofia e displasia discreta a 

moderada 
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2. Assoalho bucal 

 
 

3. Borda de língua 
esquerda 

 
 
 

4. Borda de língua 
direita 

 
5. Palato 

05/2009 
08/2008 

 
10/2008 
08/2007 
08/2008 
05/2009 
08/2008 
10/2008 
08/2007 

 
10/2007 
06/2004 

Hiperqueratose e displasia moderada 
Hiperqueratose, atrofia e displasia discreta a 

moderada 
Paraqueratose e displasia moderada 

Hiperqueratose 
Hiperqueratose e atrofia 

Hiperqueratose e displasia leve 
Hiperqueratose e atrofia 

Paraqueratose 
Hiperqueratose e displasia discreta a 

moderada 
Hiperqueratose e displasia moderada 

Hiperqueratose e acantose 
15 2 1. Assoalho bucal 10/2007 

11/2007 
Hiperqueratose e displasia discreta 

Hiperqueratose e displasia discreta a 
moderada 

16 4 1. Assoalho bucal 11/2007 
03/2008 
05/2008 
03/2009 

Hiperqueratose e displasia intensa 
Hiperqueratose e displasia intensa 
Hiperqueratose e displasia intensa 
Hiperqueratose e displasia intensa 

17 1 1. Borda de língua 
esquerdo 

10/2006 Atipia discreta 

18 1 1. Dorso de língua 05/2006 Hiperqueratose 
19 4 1. Borda de língua 

direita 
 

2. Borda de língua 
esquerda 

05/2003 
06/2004 
11/2007 
08/2007 

Hiperqueratose e atipia moderada 
Carcinoma in-situ 

Displasia moderada a intensa 
Líquen plano 

20 2 1. Borda de língua 
esquerda 

01/2009 
03/2009 

Hiperqueratose e displasia moderada 
Mucosite liquenóide 

21 1 1. Ventre de língua 10/2007 Paraqueratose e acantose 
22 4 1. Borda de língua 

esquerda 
05/2003 

 
08/2007 
03/2009 
11/2009 

Carcinoma espinocelular superficialmente 
invasivo 

Displasia intensa 
Displasia intensa 
Não disponível 

23 4 1. Borda de língua 
direita 

02/2003 
03/2008 
10/2008 
03/2009 

Hiperparaqueratose e atipia moderada 
Displasia moderada 

Displasia intensa 
Displasia discreta 

24 5 1. Borda de língua 
esquerda 

2. Mucosa jugal 

10/2007 
11/2007 
12/1997 
04/2001 
03/2006 

Paraqueratose e displasia intensa 
CEC superficialmente invasivo 

Líquen plano 
Hiperparaqueratose 

PICI 
25 5 1. Mucosa jugal 

esquerda 
 

2. Mucosa jugal 
direita 

3. Palato mole 

12/2007 
02/2008 
05/2011 
03/2008 

 
06/2009 

Paraqueratose e displasia discreta 
Hiperqueratose 

Hiperqueratose e acantose 
Hiperqueratose, acantose e displasia 

discreta 
Hiperqueratose e mucosite de interface 

26 3 1. Assoalho bucal 
2. Palato mole 

3. Borda de língua 

01/2011 
01/2011 
01/2011 

CEC superficialmente invasivo 
Lesão associada à infecção viral 

Hiperparaqueratose e displasia moderada 
27 2 1. Borda de língua 11/2010 

 
01/2011 

Hiperqueratose e displasia discreta a 
moderada 

Displasia moderada a intensa 
28 1 1. Borda de língua 10/2010 Hiperparaqueratose, acantose e displasia 

moderada a intensa 
29 5 1. Palato duro 08/2008 Hiperqueratose e displasia intensa 
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2. Mucosa jugal 

direita 
 

3. Mucosa jugal 
esquerda 

02/2009 
08/2008 

 
02/2009 
02/2009 

Hiperqueratose e displasia moderada 
Hiperqueratose com displasia leve a 

moderada 
Líquen plano 
Líquen plano 

Quadro 5.3 - Evolução das características histopatológicas apresentadas pelas lesões, de 
                     acordo com as áreas biopsiadas 

 

 
5.2.3 Tratamento e recidivas 

 

  As formas de tratamento empregadas nos casos de LO foram o uso de laser 

CO2, crioterapia, tetraciclina, ácido retinóico e terapia fotodinâmica. Dez pacientes 

(35%) apresentaram recidivas. O quadro 5.6 mostra a localização e o período de 

recidivas de cada paciente. 

 

 

Paciente Localização Recidiva 

1   não houve 
2  não houve 
3       1. Gengiva superior esquerda Após 7 meses 
4 1. Rebordo alveolar superior 

2. Rebordo alveolar inferior 
Após 1 mês 

Após 7 meses 
5  não houve 
6  não houve 
7  não houve 
8  não houve 
9  não houve 
10  não houve 
11  não houve 
12  não houve 
13  não houve 
14 1. Rebordo alveolar inferior direito 

 
 
 
 

2. Rebordo alveolar inferior esquerdo 
 
 
 
 

3. Rebordo superior 
 
 
 

4. Borda de língua lado esquerdo 
 
 

12 meses 
1 mês 

5 meses 
4 meses 

 
12 meses 

1 mês 
5 meses 
 4 meses 

 
3 meses 
5 meses 
1 mês 

19 meses 
2 meses 
1 mês 

3 meses 
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5. Assoalho bucal 4 meses 
15 1. Ventre lingual/ assoalho bucal 5 meses 
16 1. Assoalho bucal 3 meses 
17  não houve 
18  não houve 
19 1. Borda e língua lado direito 1 mês 
20  não houve 
21  não houve 
22 1. Borda de lingual esquerda 48 meses 

8 meses 
23 1. Borda de lingual direita 5 anos 

7 meses 
24  não houve 
25 1. Palato mole 7 meses 
26  não houve 
27  não houve 
28 1. Borda de língua lado direito 3 meses 
29  não houve 

Quadro 5.4 - Localização das lesões e recorrência em pacientes com LO 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 A LVP foi definida pela OMS como uma lesão rara e com alto potencial de 

malignização, sendo classificada como uma variante da LO (Hansen et al., 1985; 

Cabay et al., 2007; Bishen; Sethi, 2009). Uma de suas características principais é a 

predileção por pacientes do gênero feminino, em proporção aproximada de 4:1, e 

idade média de 62 anos (Silverman; Gorsky, 1997; Bagan et al., 2010). Em nosso 

estudo, encontramos que 89% dos indivíduos eram mulheres, com uma prevalência 

de 8:1 e idade média de 73 anos, apresentando valores acima daqueles 

encontrados na literatura. Já os dados observados entre os pacientes 

diagnosticados com LO foram inversos aos estudos realizados, que apontam maior 

envolvimento de indivíduos do gênero masculino (Petti, 2003). Interessantemente, 

55% dos pacientes eram do gênero feminino e 45% do gênero masculino, com idade 

média de 57 anos. 

A etiologia da LVP parece não estar relacionada ao uso de tabaco, pois 

estudos apontam que a incidência de indivíduos fumantes varia entre 11 e 36% 

(Campisi et al., 2004; Bagan et al., 2007; Gandolfo et al., 2009; Poveda-Roda et al., 

2010; Bagan et al., 2011). Em nosso estudo, pudemos observar um predomínio de 

pacientes não tabagistas, representando 67% daqueles diagnosticados com LVP, e 

que nenhum deles fazia uso de bebidas alcoólicas.  Em contrapartida, encontramos 

que 51% dos pacientes com lesões de LO eram tabagistas (cigarros e charutos). Foi 

observado que 24% dos indivíduos eram etilistas e 3% tinham deixado o hábito há 

aproximadamente 10 anos, porém o papel do álcool no desenvolvimento das lesões 

ainda não está elucidado (Napier; Speight, 2008). 

A LVP apresenta um amplo espectro de características clínicas. Alguns 

autores, seguindo os relatos de Hansen et al. (1985), descrevem a presença de 

áreas leucoplásicas homogêneas, unifocais e persistentes em sua fase inicial que, 

com o passar do tempo, desenvolvem regiões eritematosas, superfície verrucosa e 

envolvimento multifocal ou disseminado, até que ocorra transformação maligna. 

(Zakrzewska et al., 1996; Silverman; Gorsky, 1997; Ghazali et al., 2003; Bagan et al., 

2010; Ge et al., 2011). Em nosso estudo, notamos que todos os pacientes possuíam 

lesões multifocais na primeira consulta, com padrão homogêneo e não-homogêneo, 

que variavam desde placas brancas, bem delimitadas e com superfície lisa até áreas 
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verrucosas, eritroplásicas, salpicadas ou nodulares. Pudemos encontrar 

observações semelhantes nos trabalhos de Zakrzewska et al (1996) e Ghazali et al. 

(2003), que também relataram que nenhum dos indivíduos apresentou lesões 

leucoplásicas com características homogêneas na primeira visita.  

Os pacientes com LO apresentaram lesões homogêneas, com placas 

brancas, bem delimitadas e de superfície lisa. Apenas dois pacientes mostraram 

alterações não-homogêneas, com a presença de lesões brancas associadas a áreas 

eritematosas e ulceradas. 

 O tempo médio de evolução da LVP foi 5,4 anos, sendo que cada paciente 

apresentou em média 4,6 lesões intraorais. Dentre aqueles com LO, observamos 

que 58% apresentaram lesões multifocais, com média de 1,9 lesões por paciente, 

sendo que o tempo médio de desenvolvimento foi 19,6 meses. O longo período de 

evolução da LVP está de acordo com os achados na literatura, que a definem como 

uma lesão de crescimento lento e apontam um tempo médio de 6 anos (Cerero-

Lapiedra et al., 2010). 

A frequência das lesões entre as regiões envolvidas varia conforme os 

estudos, sendo que alguns afirmam ser a gengiva o sítio mais acometido 

(Zakrzewska et al., 1996; Silverman; Gorsky, 1997; Fettig et al., 2000; Bagan et al., 

2003; Ge et al., 2011), enquanto outros apontam a mucosa jugal (Reichart; 

Philipsen, 2003). Pudemos observar que todos os casos apresentaram 

comprometimento da mucosa jugal, além de envolvimento de rebordo alveolar 

(77%), língua (66%), fundo de sulco (66%), mucosa labial (55,5%), assoalho bucal 

(33%), palato duro (22%), palato mole (22%), lábio superior (11%) e gengiva (11%). 

Apenas dois pacientes (7%) apresentaram lesões não-homogêneas, com áreas 

eritematosas e ulceradas. O restante (93%) mostrava lesões brancas homogêneas, 

bem delimitadas e com superfície lisa. 

O local mais acometido foi a língua (72%), seguido da mucosa jugal (38%), 

assoalho bucal (24%), gengiva (14%), rebordo alveolar (17%), palato duro (10%), 

palato mole (7%) e fundo de sulco (7%). 

Ao comparar os dois grupos, observamos que a LVP apresenta um tempo de 

evolução maior que a LO, provavelmente pelo seu comportamento proliferativo e 

altos índices de recidiva, que dificultam a realização de um tratamento rápido e 

definitivo. Pode-se notar, também, um maior número de regiões intraorais envolvidas 

pelas lesões na LVP. 
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Tanto a LVP como a LO se caracterizam por serem diagnósticos clínicos e 

histopatologicamente apresentarem uma grande variedade de alterações 

microscópicas, mesmo entre lesões diferentes no mesmo individuo (Silverman; 

Gorsky, 1997; Batsakis et al.,1999; Warnakulasuriya et al., 2007). Na primeira 

descrição na literatura, Hansen et al. (1985) descreveram seus estágios 

histopatológicos, que depois foram atualizados por Murrah e Batsakis (1994). Assim, 

em fases iniciais a LVP apresentaria hiperqueratose sem a presença de displasia, 

que gradualmente evoluiria para hiperplasia verrucosa, carcinoma verrucoso até o 

carcinoma espinocelular. Encontramos em nossos pacientes diferentes estágios de 

alterações histopatológicas como hiperqueratose e acantose, diversos graus de 

displasia, CV e CEC. 

Por se tratar de uma lesão com alto potencial de malignização, a realização 

de biópsias é mandatória, sempre que houver alterações de coloração, aspecto, 

tamanho ou surgimento de novas lesões (van der Waal et al., 2000; Ghazali et al., 

2003; Bagan et al., 2004; Bishen; Sethi, 2009). Nos prontuários analisados foram 

realizadas 64 biópsias, com média de sete por paciente. Dentre o grupo de LO, o 

número de biópsias variou de 1 a 13, com média de três a cada paciente, sendo um 

número menor em relação à LVP, já que as lesões seguiam em acompanhamento 

sem alterações clínicas ou apresentaram resolução completa após tratamento. 

Assim como na LVP, as alterações histopatológicas apresentaram regiões com 

hiperqueratose associadas ou não com displasia de diversos graus, CEC in-situ e 

CEC superficialmente invasivo, não havendo diferença entre as apresentações dos 

dois grupos de lesões. 

Acredita-se que aproximadamente 50 a 100% dos casos de LVP irão sofrer 

malignização ao longo de seu desenvolvimento (Silverman; Gorsky, 1997; Bagan et 

al., 2003; Bishen; Sethi, 2009; Gandolfo et al., 2009; Poveda-Roda et al., 2010; 

Bagan et al., 2011). Em contrapartida, estudos relatam que apenas 5% das LO 

desenvolverão carcinomas em um período de cinco anos (Bishen; Sethi, 2009). Em 

nosso estudo, observamos que houve transformação maligna em três pacientes com 

LVP (33%), após a média de 5,6 anos de evolução. Um deles (número 3) era do 

gênero feminino, 83 anos de idade, não tabagista e desenvolveu CV em região de 

lábio superior após oito anos de evolução, sendo que após três meses houve 

recorrência da mesma lesão e surgimento de CEC em mucosa jugal. O outro 

(número 7) também era do gênero feminino, 64 anos de idade, tabagista há 40 anos 
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e desenvolveu CEC em palato duro após um período de 2 anos e o último (número 

9) era do gênero masculino, 80 anos, tabagista há 15 anos e desenvolveu CEC em 

mucosa jugal. No grupo das LO, quatro indivíduos (13%) apresentaram lesões 

malignas, sendo três em borda de língua e um em assoalho bucal, após a média de 

dois anos de desenvolvimento. Dois eram do gênero masculino, com 69 e 67 anos 

de idade, sendo um tabagista e outro tabagista e etilista. Os outros dois eram 

mulheres, com 37 e 57 anos de idade, sendo que uma era tabagista e a outra não 

apresentava esse hábito. Isso está de acordo com os achados na literatura, que 

apontam a borda de língua e o assoalho bucal, como os locais de maiores índices 

de transformação maligna entre as LO. Nossos achados confirmam as altas taxas de 

transformação maligna da LVP, principalmente quando comparadas com da LO. 

Acreditamos que ao longo dos anos em que as lesões são acompanhadas, o 

número de malignização tenderá a aumentar. Observamos também a taxa 

apresentada pelo grupo de LO foram acima dos valores reportados na literatura.  

O diagnóstico precoce da LVP é fundamental para a prevenção da 

malignização ou ao menos do desenvolvimento de carcinomas extensos (Aguirre-

Urizar, 2011). Um dos principais objetivos deste estudo foi a realização de uma 

revisão dos critérios utilizados para o diagnóstico da LVP, que ainda não se 

encontram bem estabelecidos, bem como a tentativa de apontar suas principais 

características e diferenças frente à LO. A inexistência de critérios diagnósticos 

concretos pode levar não apenas a diagnósticos tardios, mas também a diagnósticos 

errôneos, não revelando a exata incidência da LVP na população mundial. Diversos 

estudos se baseiam nos preceitos ditados por Hansen et al. (1985), pelos quais a 

LVP deveria ser diagnosticada de maneira retrospectiva, clínica e histologicamente. 

Assim, as lesões devem ser observadas e acompanhadas desde sua fase inicial até 

o desenvolvimento de lesões não homogêneas, verrucosas, multifocais e displásicas 

(Zakrzewska et al., 1996; Ghazali et al., 2003; Campisi et al., 2004; Klanrit et al., 

2007; Gandolfo et al., 2009). Além disso, a presença de recorrência após a 

realização de qualquer tipo de tratamento é obrigatória (Hansen et al., 1985; Bishen; 

Sethi, 2009). Klanrit et al. (2007) afirmam, ainda, que deve haver a presença quase 

certa de transformação maligna para a confirmação do diagnóstico da LVP. Cerero-

Lapiedra et al. (2010) ao observarem a falta de consenso entre os autores, reuniram 

os principais critérios obtidos na literatura e os organizaram nas categorias major 

(padrão multifocal, superfície verrucosa, evolução das lesões com o tempo, 
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recorrências e evolução histopatológica) e minor (somatória do tamanho das lesões 

maior que 3 cm, gênero feminino, não-tabagista, tempo de evolução maior que 5 

anos). A partir de combinações entre elas, o diagnóstico poderia ser estabelecido, 

desde que as evoluções histopatológicas estivessem sempre presentes.  

Observamos que nenhum de nossos pacientes apresentou lesões inócuas e 

unifocais na primeira consulta provavelmente pela falta do diagnóstico precoce. 

Suas características clínicas variavam desde placas brancas homogêneas até 

lesões com superfície eritematosa, verrucosa e irregular com diversos graus de 

variação histopatológica. Um paciente (número 7) já apresentava o desenvolvimento 

de carcinoma. Mesmo assim, todos eles foram diagnosticados como LVP. No estudo 

de Ghazali et al. (2003), os pacientes também apresentavam lesões de aspecto 

multifocal e não-homogêneo, porém os autores preferiram manter-se fiéis aos 

critérios de Hansen et al. (1985) e não os consideraram como LVP. Acreditamos que 

a exigência de que o diagnóstico seja realizado de forma retrospectiva, tanto clínica 

quanto histológica, induz, não apenas ao erro, mas também a um diagnóstico tardio. 

Concordamos com Aguirre-Urizar (2011) que, ao aguardar o desenvolvimento de 

lesões verrucosas e considerá-las como um critério major pode significar atraso no 

diagnóstico, já que muitas vezes correspondem a carcinomas verrucosos (Bagan et 

al., 2003; Bagan et al., 2010; Cerero-Lapiedra et al., 2010). Além do mais, considerar 

o diagnóstico de LVP apenas após o desenvolvimento de carcinomas pode reduzir 

as taxas de sucesso do tratamento e de expectativa de vida. 

Utilizamos em nosso estudo critérios diagnóstico semelhantes aos de 

Poveda-Roda et al. (2010) e Aguirre-Urizar (2011). Consideramos como portadores 

de LVP os pacientes que apresentaram múltiplas placas brancas, de superfície 

homogênea ou não homogênea, com envolvimento de múltiplas regiões da cavidade 

oral e a presença histopatológica de displasia ou neoplasia em algum momento de 

sua evolução.  

As formas de tratamento realizadas nos pacientes com LVP foram 

semelhantes àquelas encontradas na literatura, através da remoção cirúrgica das 

lesões por cirurgia convencional, laser CO2 ou bisturi elétrico, além do uso de ácido 

retinóico e PDT. Mesmo com a utilização de diversas técnicas, observou-se que 67% 

dos pacientes apresentaram recidivas, com período 1 mês a 48 meses de 

acompanhamento. Este valor, apesar de alto, ainda demonstra-se menor em relação 

aos achados de Bagan et al. (2003) e Bagan et al. (2011), cujas taxas de recorrência 
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foram de 86,7% e 85%, respectivamente, após tratamento com o uso de laser CO2. 

Encontramos que 35% dos pacientes do grupo de LO apresentaram recorrência. A 

presença de recidivas é um fator importante e parece mostrar um maior indicativo do 

diagnóstico de LVP. 

Acreditamos que o diagnóstico precoce é fundamental para diminuir as taxas 

de malignização e melhorar o prognóstico dos pacientes com LVP, entretanto, seu 

maior adversário é a falta de critérios diagnósticos sedimentados. Muitos autores 

recomendam seguir os preceitos de Hansen et al. (1985), que preconizam o 

acompanhamento das lesões desde sua fase inicial até o desenvolvimento de áreas 

verrucosas, que representam fases avançadas da LVP, cujas alterações 

histopatológicas muitas vezes apresentam sinais de malignidade, como o CV. Após 

a observação do nosso estudo e da revisão da literatura, concordamos com Aguirre- 

Urizar et al. (2011) que apontam o aspecto multifocal e proliferativo das lesões e a 

presença de displasia epitelial ou carcinoma como as principais alterações 

encontradas na LVP e suficientes para seu diagnóstico. Sugere, ainda, que o nome 

leucoplasia verrucosa proliferativa seja alterado para leucoplasia multifocal 

proliferativa. Isso poderia resultar em um diagnóstico e instituição de tratamentos 

precoces, podendo reduzir o número de transformações malignas e melhorar o 

prognóstico dos pacientes. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 1) A LVP é uma lesão que afeta principalmente pacientes do gênero 

feminino e não está relacionada com o tabagismo. 

 

2) A LVP apresenta um comportamento clínico agressivo e não limitado e 

com longo período de duração. 

 

 3) Os pacientes com LVP tiveram uma taxa de malignização 3 vezes maior 

que os pacientes com LO no período estudado. 

 

 4) O diagnóstico da LVP pode ser realizado quando houver a presença de 

lesões brancas multifocais e proliferativas, recorrentes a qualquer tipo de tratamento, 

com alterações displásicas ou neoplásicas ao longo de seu desenvolvimento. 
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