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RESUMO 
 
Pinna, FR. Distribuição do neuroepitélio olfatório em concha média e superior em 
cadáveres humanos (tese). São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2008. 96p. 
 
INTRODUÇÃO: A biópsia do neuroepitélio olfatório (NeuO) oferece perspectivas 
para aplicações terapêuticas tanto em doenças do olfato como doenças 
neurodegenerativas. Uma coleta bem sucedida desse tecido in vivo ainda não é rotina, 
devido á carência de estudos sobre a distribuição do NeuO em conchas superior (CS) e 
média (CM). Neste trabalho, descrevemos a distribuição do NeuO na CS e CM em 
cadáveres a partir da retirada integral dessas estruturas e posterior análise histológica 
por coloração de hematoxilina e eosina (HE) e imunoistoquímica. Além disso, também 
analisamos a influência do sexo, idade e lateralidade no grau de presença do NeuO nas 
CS e CM. CASUÍSTICA E MÉTODOS: Estudo anatômico prospectivo realizado de 
março de 2006 a janeiro de 2008. A CS e a CM foram endoscopicamente retiradas de 
um total de 25 cadáveres frescos com menos de 12 horas de óbito. Cada concha foi 
seccionada na metade de seu comprimento ântero-posterior. Assim, cada um dos 25 
cadáveres deu origem a oito fragmentos de mucosa de regiões anatômicas distintas, 
totalizando 200 lâminas para análise tanto por coloração de HE como por reação de 
imunoistoquímica. Nas lâminas coradas por HE, classificamos a distribuição do NeuO 
em graus 0, 1, 2, 3, 4, sendo que a análise foi realizada por 3 patologistas de forma cega. 
Para imunoistoquímica, só obtivemos positividade com a proteína S-100. A 
concordância entre os três patologistas foi avaliada aos pares utilizando-se o coeficiente 
de Kappa. A distribuição do NeuO foi analisada de acordo com a idade, sexo, tempo de 
óbito, simetria entre as fossas nasais e acurácia da imunoistoquímica. RESULTADOS: 
Pela HE na CS, o NeuO esteve presente em 82,9% das vezes e, na CM, em 17,1%. Na 
CS, o NeuO foi detectado em 82,9 % das lâminas, 4,9 vezes a prevalência na CM, que 
foi de 17,1 % das lâminas (p < 0,001). Pela imunoistoquímica, foi possível encontrar 
NeuO em um total de 15 fragmentos. Desses, 10 (20%) eram da metade posterior da CS 
e cinco (7,6%) da metade anterior da CS. Pelo cálculo da razão de prevalência, temos 
que a chance de encontrar NeuO é 4,9 vezes maior na CS do que na CM (IC95%: 3,3 – 
7,4). Dos 15 fragmentos com marcação positiva para proteína S-100, sete 
corresponderam aos que tinham uma distribuição grau 3 (>50% e ≤ 75%) pela HE e 
outros sete aos que tinham uma distribuição grau 4 (acima de 75%). Somente um 
fragmento teve marcação positiva para imunoistoquímica no grupo 2 (entre 26 e 50%) 
na HE. A proteína S-100 apresentou uma sensibilidade de 13,5% e especificidade de 
100% para detecção de NeuO. Não houve diferença estatisticamente significante na 
prevalência de NeuO quando os fragmentos foram divididos de acordo com o sexo, 
idade de óbito e lado da fossa nasal. No entanto, ao analisarmos a presença de NeuO de 
acordo com o grau de distribuição entre cada lado, não se percebe uma concordância. 
CONCLUSÕES: A quantidade total de NeuO foi simetricamente distribuída entre as 
fossas nasais, mas não houve uma concordância entre os lados quanto à maneira como o 
NeuO está distribuído. O NeuO apresenta maior probabilidade de ser encontrado na 
metade posterior de CS. A HE é um método eficaz para distinção entre NeuO e epitélio 
respiratório, devido a grande concordância entre três patologistas distintos. 
 
Descritores: 1. Mucosa Olfatória/anatomia & histologia 2. Cadáver 3. 
Endoscopia/métodos 4. Hematoxilina 5.Amarelo de eosina – (ys) 6. Imunoistoquímica  
 



SUMMARY 
 
Pinna, FR. Distribution of olfactory neuroepithelium in the middle and superior 
turbinate of human cadavers (thesis). São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2008. 96p. 
 
INTRODUCTION: Olfactory neuroepithelium (ON) biopsy provides perspectives for 
several therapeutic applications, both in disorders of olfaction and in neurodegenerative 
diseases. Successful in vivo collection of ON is still not routine, due to a dearth of 
studies on ON distribution in the superior and middle turbinate (ST and MT 
respectively). This study describes the distribution of ON in cadaver ST and MT as 
determined by complete endoscopic removal of turbinates and histological analysis with 
hematoxylin and eosin (H&E) and immunohistochemical staining. We also analyzed the 
influence of gender, age, and naris side on the extent to which ON is present in the 
superior and middle turbinate. CASE SELECTION AND METHODS: We conducted 
a prospective anatomical study from March 2006 to January 2008. The superior and 
middle turbinates of 25 fresh cadavers (less than 12 hours post-mortem) were removed 
endoscopically. Each turbinate was halved into anterior and posterior fragments. Eight 
anatomically distinct fragments were therefore obtained from each of the 25 cadavers 
for a total of 200 specimens, which were analyzed through H&E staining and 
immunohistochemistry. Hematoxylin and eosin-stained slides were subjected to blind 
examination by three independent pathologists; ON distribution was graded on a five-
point numeric scale (grade 0, 1, 2, 3, or 4). Immunohistochemistry was only positive 
through S-100 staining. Pairwise agreement between pathologists was assessed by 
means of the Kappa coefficient. The distribution of ON was analyzed regarding age, 
gender, time elapsed between death and specimen harvesting, symmetry between nares, 
and accuracy of immunohistochemistry results. RESULTS: In H&E-stained slides, 
olfactory neuroepithelium was present in 82.9% of ST and 17.1% of MT specimens; 
prevalence in the superior turbinate was therefore 4.9-fold greater (p < 0.001). 
Immunohistochemical analysis was able to identify ON in 15 fragments, 10 of which 
(20%) were from the posterior half of the superior turbinate; the remaining five 
specimens (7.6%) were from the anterior ST. According to prevalence ratio, the odds of 
finding ON are 4.9 times greater in superior turbinate than in the middle turbinate (CI, 
95%; 3.3–7.4). Of the 15 immunohistochemistry-positive fragments, seven were 
assigned distribution grade 3 (>50% and ≤ 75% presence of ON) on H&E staining 
seven others were graded 4 (>75% presence of ON). A single immunohistochemistry-
positive fragment was found to have grade 2 ON distribution (i.e., it contained 26% to 
50% olfactory neuroepithelium) on H&E staining. S-100 staining showed a sensitivity 
of 13.5% and specificity of 100% for ON detection. There was no statistically 
significant difference in ON prevalence when fragments were compared according to 
gender, age at time of death, and naris side. However, when we analyzed ON presence 
according to the degree of ON distribution in each side, we found no concordance. 
CONCLUSIONS: Total ON was distributed symmetrically between nares, but we 
found no concordance between sides in the manner in which ON is distributed. ON is 
most likely to be found in the posterior half of the superior turbinate. Hematoxylin and 
eosin (H&E) staining is an effective method for distinguishing ON from respiratory 
epithelium, as shown by high inter-rater agreement among three independent 
pathologists. 
 



Keywords: 1. Olfactory mucosa: anatomy and histology 2. Cadaver study 3. Endoscopy: 
methods 4. Hematoxylin 5. Eosin Y 6. Immunohistochemistry  
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Abstract: 

Background: Olfactory neuroepithelium (ON) biopsy provides perspectives for 

several therapeutic applications, both in disorders of olfaction and in 

neurodegenerative diseases. Successful collection of ON is still anything but 

routine due to a dearth of studies on ON distribution in the superior and middle 

turbinate.Objective: To describe the most likely location where ON is present in 

endoscopically removed cadaver superior and middle turbinates, as well as the 

influence of gender, age, and naris side on the presence of ON and the extent to 

which it is present.Methods: We conducted a prospective anatomical study. 

Superior and middle turbinates were bilaterally and endoscopically removed 

from 25 fresh cadavers (under 12 h post-mortem). Turbinates were halved into 

anterior and posterior fragments for a total of 200 specimens, which were 

analyzed after hematoxylin and eosin and immunohistochemical staining. 

Hematoxylin and eosin-stained slides were subjected to blind examination by 

three independent pathologists, and ON prevalence was graded on a five-point 

scale of zero to four. Agreement between pairs of observers was determined 

through kappa measurement.Results: ON was present in 82.9% of superior 

turbinate samples and in 17.1% of middle turbinate slides. 

Immunohistochemistry detected ON only through S-100 staining in superior 

turbinates and only in 15 fragments. Gender, age, and naris side were not 

associated with statistically significant differences in the presence of ON. 

Conclusion: When doing biopsy for ON, the posterior portion of the superior 

turbinate should be targeted whenever possible as it has the highest 

concentration of ON among nasal structures. 

 



 

Introduction: Olfactory disturbances significantly impair the quality of life.[1-4] 

The perception of smell occurs when odorant particles are inhaled and bind to 

olfactory receptors located in the olfactory neuroepithelium (ON).[5] Nerve 

endings in this tissue have the unique capacity to regenerate,[5, 6] which makes 

ON a prime target for studies seeking to understand the pathophysiology of 

olfactory disturbances[4, 6-10] and several neurological disorders, such as 

Alzheimer’s disease, spinal trauma, and a variety of storage diseases.[11-13] ON is 

found in the olfactory area that comprises the cribiform plate, the medial portion 

of the superior turbinate (ST) and the superior portion of the nasal septum;[3, 5] it 

may also be found in the medial surface of the middle turbinate (MT).[3-5, 14-17] 

Biopsy of the olfactory mucosa,[6, 11, 13] particularly its endoscopic modality,[10, 

18] constitutes a source of true neural progenitor cells with the added bonus of 

extracranial location.[18] Although biopsy of the olfactory mucosa is an 

established (if experimental) procedure, successful in vivo collection of ON is 

anything but routine. This may be explained by a lack of post-mortem studies of 

ON distribution under endoscopic visualization. Few studies have described the 

prevalence of this tissue while taking into account age, gender, and symmetry,[8, 

16, 19] and none have focused on its distribution throughout the medial surface of 

the STs and MTs. Although Say[20] has reported that removal of the inferior third 

of the ST has no effect on olfaction, there have been no published studies on 

which region has the highest concentration of ON and, therefore, no information 

on which region is most likely to suffer injury leading to ON damage during 

endoscopic surgery of the nasal cavity. 



The objective of this study was to conduct a detailed assessment of ON 

distribution in the STs and MTs of fresh cadavers through hematoxylin and eosin 

(H&E) staining and immunohistochemistry. We sought to address two matters of 

practical importance: to find the most likely site for ON to be found during 

biopsy and the most likely site of ON injury during endoscopic approaches to the 

sella turcica requiring resection of the ST.[20-22]  

 

Materials and methods 

 This study obtained institutional approval from the Ethics Commission of 

the University of São Paulo School of Medicine Clinics Hospital. We dissected 

25 fresh cadavers (2–12 h post-mortem) ranging in age between 30 and 85. 

Cadavers were kept below 4 ºC (39 ºF) in a cooling chamber until dissection. We 

began by performing craniotomy, removing the brain (including olfactory bulb), 

inspecting the anterior fossa, and examining the full extent of the nasal cavity 

under endoscopy, with particular attention paid to the olfactory area. 

 We excluded cadavers in which death had occurred more than 12 h 

before dissection and those with evidence or history of nasal trauma, fractures, 

or surgery, signs of nasal polyps or purulent discharge on endoscopy, a history 

of neurodegenerative disease, chemotherapy or radiotherapy, and inflammatory 

or neoplastic disease of the olfactory bulb. 

Superior turbinates were endoscopically displaced at their posterior 

insertion to the anterior sphenoid wall, cut at their superior insertion to the base 

of the skull, and removed bilaterally. We attempted to keep manipulation of the 

medial surface of STs to a minimum during dissection (Figure 1). After 

ethmoidectomy, the entire vertical insertion of the MT to the base of the skull 



was also removed on both sides. Again, maximal preservation of the medial 

surface was attempted (Figure 2). 

 After resection, the anteroposterior length of each turbinate was 

measured with a ruler, after which turbinates were sliced in half (Figure 3). All 

mucosa was stripped from the medial surface of each half of each ST and MT 

specimen. We obtained eight mucosal fragments from different anatomical 

locations from each of the 25 cadavers, for a total of 200 fragments. Two of 

these fragments, both from the anterior ST, could not be examined due to 

complete autolysis of their epithelium. 

 

[Table 1] 

 

 Specimens were fixed in 10% formaldehyde solution and embedded in 

paraffin. Blocks were then sectioned crosswise into 3-micrometer slices, which 

were then stained with H&E. 

 For immunohistochemistry, 3-micrometer sections were cut and mounted 

on 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES)-treated slide. We used anti-neuron-

specific beta-III tubulin, anti-microtubule-associated protein 5, anti-neu-n, anti-

chromogranin, anti-synaptophysin, and anti-S-100 protein antibodies; positive 

labeling was only detected for the latter. Due to the inherent difficulties of using 

immunohistochemical methods in cadaver tissue, we were only able to 

successfully label 15 fragments. To distinguish ON from respiratory epithelium 

in H&E-stained specimens, we followed the same criteria employed by Kern in 

2000[23]: presence of nerve fascicles in the lamina propria, presence of irregular 

cilia, presence of a cellular lamina propria with few vascular structures, presence 



of pseudostratified epithelium, absence of goblet cells, absence of a thick basal 

membrane, and positive immunohistochemical labeling (Figures 4, 5). Meeting 

four of these seven criteria is sufficient to confirm the presence of ON in a 

specimen. 

 Distribution of neuroepithelium was graded on a scale of zero to four, 

according to the prevalence of ON in each H&E-stained slide. This semi-

quantitative method is commonly used by pathologists in analyzing tumor 

cellularity.[24] 

 Each grade of the scale corresponds to a percent bracket of ON 

distribution, as shown in Table 2. 

 

[Table 2] 

 

In an attempt to decrease the subjectivity of our methods, blind 

examination of each fragment was carried out by three independent pathologists. 

For data analysis, we considered the average grade assigned to each slide. 

 We determined agreement between pairs of pathologists through kappa 

statistics[25] (data not shown, interpretation in Discussion section). Table 3 shows 

the percentages of agreement between all, two, or no pathologists on the ON 

grade assigned to each slide, broken down by anatomical region of origin. 

 

[Table 3] 

 

Quantitative variables were represented by their averages and respective 

standard deviations and/or medians and interquartile ranges. Analysis of ON 



distribution in STs and MTs was conducted through description of the 

percentage of ON grades in the studied anatomical regions. The right and left 

turbinates were considered jointly in this analysis: each cadaver provided two 

samples (right and left) from each region of each turbinate. 

To assess the influence of variables such as gender, age, and laterality on 

the presence of ON, we carried out the following statistical tests for each half of 

each ST and MT sample: analysis of gender differences in ON prevalence 

through chi-square and Fisher’s exact tests, Pearson correlation between age and 

ON grade, and analysis of concordance between left and right sides through 

kappa statistics. 

Differences were considered statistically significant when p values did 

not exceed 0.05 (α = 0.05). 

 

Results 

 The mean age for male cadavers was 55.4, with a standard deviation of 17.5, and 

for female subjects, 64.8 with a standard deviation of 19. ON was present to some 

degree in 111 (56.1%) of the 198 slides analyzed. Prevalence of ON grades in posterior 

and anterior fragments of ST and MT specimens are shown in Table 4. 

 

[Table 4] 

 

ON was present in 82.9 % of ST slides, a prevalence 4.9 times greater (CI 95%: 

3.3–7.4) than that found in MTs (17.1 % of slides, p < 0.001). We found a prevalence 

ratio of 1.1 upon comparison of the posterior (48 slides, 98%) and anterior (43 slides, 



89.6%) ST samples. When posterior fragments of the STs and MTs were compared, the 

prevalence ratio rose to 2.9. 

 Through immunohistochemistry, we were only able to detect ON in 15 ST 

specimens: 10 of them in posterior fragments (out of 50, 20%) and 5 of them in anterior 

fragments (out of 48, 7.6%). We were unable to detect ON in MT through 

immunohistochemistry. 

We then compared H&E results to those obtained through immunohistochemistry 

in each anatomical structure studied. We found that 14 of the 15 fragments with positive 

S-100 protein labeling were found to contain more than 50% ON on H&E staining. One 

immunohistochemistry-positive fragment was classified as grade 2 (26–50% ON) when 

analyzed through H&E staining. Immunohistochemistry did not detect ON in any 

fragments graded 0 or 1 (0–25% prevalence of ON) on H&E staining. 

Scatterplots of the correlations between the presence of ON and age of cadaver at 

time of death are shown in Figure 6. 

 

[Figure 6] 

 

There was no statistically significant correlation between age and amount of ON 

in any of the anatomical regions studied. Pearson correlation coefficients were −0.16 for 

the posterior ST (p = 0.3), 0.09 for the anterior ST (p = 0.5), 0.1 for the posterior MT (p 

= 0.5) and 0.07 for the anterior MT (p = 0.6). There was also no significant difference 

between gender and the presence and grade of ON. 

As shown in Tables 5 and 6, concordance between right and left for each cadaver 

and each anatomical region was negligible to slight. For ST samples, simple inter-rater 

agreement was only 38.8%, with a kappa coefficient of 0.18 (standard error, ± 0.09; p = 



0.02). For MT specimens, simple agreement was higher – 69.2% –, with a kappa of 0.27 

(SE, ± 0.13; p = 0.01). 

 

[Table 5] 

 

[Table 6] 

 

Discussion 

Reliable, adequate detection of ON during biopsy of the nasal mucosa has always 

presented a challenge. Biopsy of ON in living patients is more effective when carried 

out endoscopically with the use of angled biopsy forceps.[6, 14, 26] Lovell reports that, in 

vivo, four to six samples must be taken in order to ensure ON detection.[6] As well as 

providing smaller samples, biopsies conducted with angled biting forceps are also 

subject to randomness, as the operator cannot be sure whether the biopsy site will 

actually contain ON.[8, 27] ON biopsy is currently an established procedure for 

histopathological study of this tissue in several disorders of olfaction. Nevertheless, 

successful detection of ON is anything but routine.[18] 

Cadaver studies allow resection of larger portions of nasal mucosa and are therefore 

an interesting approach to the study of the distribution of ON.[16, 19] According to Paik, 

adequate histological analysis may be accomplished up to 24 h post-mortem.[16] We 

chose to conduct the present study on cadavers no more than 12 h post-mortem in order 

to decrease the risk of tissue autolysis - which commonly occurs in cadavers as a result 

of tissue hypoxia - and to ensure the best possible conditions for identification of ON 

through H&E staining and immunohistochemistry.[10, 17, 28-30] 



 Nakashima and Paik reported great difficulty in pointing out the actual location 

of ON, even in post mortem studies, most probably because an extensive, poorly 

delimited area was studied.[16, 19] We therefore chose to study the distribution of ON in 

previously defined structures, namely the MTs and STs. Each turbinate specimen was 

divided into posterior and anterior portions for a better idea of the distribution of ON 

and of how far posteriorly surgeons should advance during biopsy, and also to assess 

the possible extent of ON damage during extended endoscopic approaches to the sella 

requiring resection of the ST or due to inadvertent ST injury during FESS enlargement 

of the sphenoid ostium. 

Both H&E staining and immunohistochemistry found ON to be dominant in the 

posterior ST, regardless of side. As well as previously described criteria for 

distinguishing ON from respiratory epithelium in H&E-stained slides,[23, 27] we chose to 

adopt a semi-quantitative grading scheme in order to obtain more in-depth information 

on the distribution of ON in the ST and MT. ON prevalence was graded on a five-point 

scale of zero to four; grading may of course have been somewhat subjective. 

We implemented three mechanisms to ensure minimum subjectivity of results. 

First, slides were analyzed blindly by pathologists - the examiners did not know from 

which region samples had been harvested; second, each slide was examined by three 

independent pathologists who had no contact with each other and did not communicate 

results among themselves; and finally, we employed immunohistochemistry. 

In ST samples, agreement between pathologists was 70% for posterior fragments 

and 93.8% for anterior ones. Inter-rater agreement was excellent[25] for anterior ST 

fragments and for posterior as well as anterior MT fragments. For posterior ST 

fragments - those with the highest ON prevalence - agreement between examining 



pathologists ranged from sufficient to excellent,[25] which confirms the reproducibility 

of our method of identifying ON through H&E staining. 

H&E staining was therefore an excellent method for detection of ON in fragments 

below prevalence grade 3, such as MT and anterior ST fragments. There was less inter-

rater agreement on the grading of H&E-stained samples from the posterior ST, where 

ON prevalence was higher, but it was still sufficient to validate results. There may have 

been a certain degree of confusion regarding grading of some fragments, particularly 

those with 60–80% presence of ON, as the ends of this relatively narrow range fall in 

different grades in our classification scheme. 

Immunohistochemistry is used to identify nerve endings, which might not be 

visualized under simple H&E staining.[8-10, 17, 23, 29, 31] The results of studies using 

immunohistochemical methods are highly varied due to a difference in which antibodies 

are used by each author. Although Margolis’ work[20, 28] has led to extensive in vivo use 

of olfactory marker protein (OMP), immunohistochemistry-based detection of ON in 

cadavers is no easy feat. Kim et al.[32] were unable to detect nerve endings in cadaver 

tissue through immunohistochemistry. We believe our low detection rates were due to 

the degeneration of most antigens having already occurred at the time of sample 

collection, despite samples having been harvested less than 12 h post-mortem. 

Despite these difficulties in immunohistochemical study of cadaver tissue, we 

were able to label 15 specimens with S-100 protein. Immunohistochemistry results were 

markedly different from those obtained with H&E staining; the former gave positive 

results for only 20% of posterior ST samples, a very low detection rate. S-100 protein 

was only positive in fragments with a high prevalence of ON on H&E staining. Despite 

its low sensitivity in cadaver tissue, S-100 protein provided valuable data, which 

confirmed that our H&E staining-based classification was a close approximation of 



reality. Both H&E staining and immunohistochemistry showed a greater prevalence of 

ON in the posterior portion of ST samples. 

There is a dearth of literature discussing the symmetry of ON distribution. Our 

results showed that, when samples were analyzed as a whole, ON was no more 

prevalent in one side than in the other; however, there was no agreement between ON 

distribution patterns in the right and left nares. This suggests that, although the amount 

of ON appears to be equal bilaterally, there may be differences in the manner in which 

ON is distributed over the MTs and STs. We found no correlation between decreased 

ON concentration and greater age, as has been described before in the literature.[19] 

Nevertheless, we must note that all cadavers used in our study were over the age of 30 

at the time of death; had we used younger cadavers, we might have observed such a 

correlation. 

Smoking and alcohol consumption was not considered an excluding factor in the 

present study. Although previous studies have demonstrated that both habits may lead to 

changes in the ultrastructure of ON, such as loss of cilia or an increase in respiratory 

tissue metaplasia, the authors of these studies have emphatically noted that tobacco- and 

alcohol-related destruction of ON is not extensive enough to change tissue distribution 

patterns; due to its unique regenerative capacities, ON is able to adapt to such stimuli.[33, 

34] 

Conclusion 

In this study, ON was found to be the predominant tissue in the posterior portion 

of the ST, both through H&E staining and immunohistochemistry, and regardless of 

side. Although ON can be found in the posterior and anterior MT, its presence anywhere 

in the MT is exceedingly rare. Immunohistochemistry and H&E staining may be used to 

complement detection of ON in the nasal mucosa. When doing biopsy for ON, we 



suggest that the posterior ST be approached because ON is more likely to be found at 

this location. We also recommend that the posterior ST, in which ON is most prevalent, 

be preserved whenever possible during endoscopic approaches to the sellar and 

parasellar regions. 
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Table 1 - Numerical codes for identification of each analyzed fragment. 

Side Turbinate Half 

 

Numerical 

codes 

No. of fragments 

analyzed histologically 

Posterior 1 25 Superior 

Anterior 2   23* 

Posterior 3 25 

Left 

Média 

Anterior 4 25 

Posterior 5 25 Superior 

Anterior 6 25 

Posterior 7 25 

Right 

Média 

Anterior 8 25 

*Two fragments of anterior left superior turbinate were unsuitable for analysis. 



Table 2 - Correlation of the grade of ON distribution and ON prevalence in each 

fragment. 

 

Grade Percentage of ON in 

fragment 

0 Absent 

1          >0% and ≤25% 

2            >25% and ≤50% 

3 >50% and ≤75% 

4 >75% and ≤100% 

 



Table 3 - Inter-rater agreement according to anatomical origin of analyzed 

fragment. 

  Pathologist agreement 

Turbinate Quadrant All Two None 

Middle Posterior 50 (100.0 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 

 Anterior 50 (100.0 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 

Superior Posterior 35 (70.0 %) 10 (20.0 %) 5 (10.0 %) 

 Anterior* 45 (93.8 %) 0 (0.0 %) 3 (6.2 %) 

*Two slides were excluded (n = 48). 



Table 4 - Prevalence of neuroepithelium grades, by anatomical region. 

 
 Turbinates 

 Superior Middle 

 Fragment Fragment 

Olfactory 

neuroepithelium 

Posterior 

(n = 50) 

Anterior 

(n = 48) 

Posterior 

(n = 50) 

Anterior 

(n = 50) 

Absent 1 (2.0 %) 5 (10.4 %) 32 (64.0 %) 49 (98.0 %) 

Present 

     Up to 25 % 

     26–50 % 

     51–75 % 

     >76 % 

49 (98.0 %) 

2 (4.0 %) 

13 (26.0 %) 

23 (46.0 %) 

11 (22.0 %) 

43 (8.6 %) 

14 (2.2 %) 

20 (41.6 %) 

9 (18.8 %) 

0 (0.0 %) 

18 (36.0 %) 

15 (30.0 %) 

3 (6.0 %) 

0 (0.0 %) 

0 (0.0 %) 

1 (2.0 %) 

1 (2.0 %) 

0 (0.0 %) 

0 (0.0 %) 

0 (0.0 %) 

 



Table 5 - Concordance between specimens from the left and right superior 

turbinates as to olfactory neuroepithelium (ON) grade. 

  ON Grade in Left Turbinate 

  0 1 2 3 4 

0 4 (8.2 %)     

1 2 (4.1 %)  3 (6.1 %) 2 (4.1 %)  

2 1 (2.0 %) 3 (6.1 %) 6 (12.2 %) 5 (10.2 %) 2 (4.1 %) 

3 1 (2.0 %) 1 (2.0 %) 5 (10.2 %) 7 (14.3 %) 2 (4.1 %) 

O
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 in
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ig

ht
 T
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te

 

4   1 (2.0 %) 2 (4.1 %) 2 (4.1 %) 

*ON, olfactory neuroepithelium. 

 



 

Table 6 - Concordance between specimens from the left and right middle 

turbinates as to olfactory neuroepithelium (ON) grade 

  ON Grade in Left Turbinate 

  0 1 2 3 4 

0 29 (59.2 

%) 

11 (22.4 

%) 

2 (4.1 %)   

1 2 (4.1 %) 4 (8.2 %)    

2   1 (2.0 %)   

3      

O
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de
 in

 R
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te

 

4      

 *ON, olfactory neuroepithelium. 

 

 



Figures 1A, 1B, 1C, 1D. 1A: Identification of right superior turbinate through 

identification of natural ostium; 1B: Dissection of right superior turbinate insertion to 

the base of the skull; 1C: Removal of superior turbinate by its lateral surface. 1D: Final 

aspect of the base of the skull after removal of superior turbinate. ST, superior turbinate; 

OS, sphenoid sinus natural ostium; SB, skull base. 

 

Figures 2A, 2B, 2C, 2D. Removal of the vertical portion of the middle turbinate. 2A: 

Right middle turbinate after ethmoidectomy. 2B: cutting the vertical portion of the right 

middle turbinate at its insertion to the base of the skull. 2C: Removal of the vertical 

portion of the middle turbinate by its lateral surface. 2D: Removal of the entire vertical 

portion of the middle turbinate from the right nasal cavity. 

 

Figures 3A, 3B, 3C, 3D. 3A: Medial surface of the superior turbinate after removal and 

measurement, with ruler for scale. 3B: Bisection of the superior turbinate and its 

anterior and posterior halves. 3C: Anterior and posterior halves of the superior turbinate. 

3D: Anterior and posterior halves of the middle turbinate. 

 

Figure 4. Light micrograph of a superior turbinate fragment; H&E stain, 400× 

magnification. Note exclusive presence of ON. Five of the seven criteria for ON are 

present: pseudostratified neuroepithelium, thin basal membrane, absence of goblet cells,  

irregular cilia and cellular lamina propria. 

 

Figures 5A, 5B, 5C, 5D. 5A: Light micrograph (400× magnification) of a grade 0 

anterior middle turbinate sample. This slide contains only respiratory epithelium; note 

predominance of goblet cells. 5B: Light micrograph of a posterior superior turbinate 



fragment, with predominance of olfactory neuroepithelium. Note isolated focus of 

respiratory epithelium between arrows. This specimen was graded as 3+. 5C: Light 

micrograph of posterior superior turbinate fragment, lower magnification. Olfactory 

neuroepithelium is predominant in this specimen; note thin basal membrane and a 

cellular lamina propria. 5D: Light micrograph of posterior middle turbinate fragment, 

200× magnification. This specimen mostly contains respiratory epithelium. Note the 

thick basal membrane and predominance of vascular structures in the lamina propria. 

 

Figures 6A, 6B, 6C, 6D. Scatterplots of the correlations between the presence of ON 

and age of cadaver at time of death. 6A: Posterior half of the superior turbinate; 6B: 

Anterior half of the superior turbinate; 6C: Posterior half of the middle turbinate; 6D: 

Anterior half of the middle turbinate. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 A olfação inicia-se na cavidade nasal, a partir da estimulação do neuroepitélio 

olfatório (NeuO) por moléculas voláteis.  A percepção do cheiro ocorre quando 

partículas odoríferas são inaladas e se ligam aos receptores olfatórios localizados no 

NeuO. Distúrbios da olfação são sintomas cada vez mais prevalentes, sendo que 

aproximadamente 50 % da população americana entre 65 e 80 anos apresentam 

alterações da olfação (Doty et al., 1984; Jones e Rog, 1998). Disfunções do olfato 

comprometem consideravelmente a qualidade de vida, impossibilitando, muitas 

vezes, que o paciente perceba odores que podem representar uma ameaça, como 

comida estragada, fumaça, gás natural e produtos tóxicos (Deems et al., 1991; Jones 

e Rog, 1998; Lane et al., 2002). 

O NeuO apresenta uma área de, em média, 1 cm² da mucosa de cada fossa 

nasal e está presente na placa cribiforme, porção medial da concha superior (CS) e 

porção superior do septo nasal (Hadley et al., 2004). Diversos autores relatam que 

existe uma pequena quantidade de NeuO na face medial da concha média (CM). 

(Moran et al., 1982; Doty et al., 1984; Paik et al., 1992; Jones e Rog,1998; Lane et 

al., 2002; Hadley et al., 2004).  

O NeuO é composto por duas camadas: a mucosa olfatória e a lâmina própria, 

separadas por uma fina membrana basal. A mucosa olfatória contém vários tipos 

celulares, como corpos celulares de neurônios receptores olfatórios (NRO), células 

de sustentação, ducto de glândulas de Bowman e células basais, responsáveis pela 

regeneração das terminações dendríticas do NRO a cada 40 dias (Moran et al., 1982; 

Doty et al., 1984;  Jones e Rog, 1998; Lane et al., 2002; Hadley et al., 2004). A 
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lâmina própria é composta por feixes de axônios olfatórios, glândulas de Bowman e 

vasos sangüíneos (Hadley et al., 2004).  

O interesse em estudar a distribuição do NeuO está apoiado em algumas 

características exclusivas desse tecido neuro epitelial. 

1. Capacidade Regenerativa: os NRO estão expostos ao ar atmosférico, ou 

seja, estão em contato direto com o ar da cavidade nasal e expostos a diversos tipos 

de agentes lesivos (Doty et al. 1984; Jones e Rog, 1998; Lane et al., 2002). Um dos 

mecanismos adaptativos do NeuO é a presença de células basais ou stem cells, com 

capacidade de dividir e diferenciar-se em neurônio maduros (Lovell et al., 1982; 

Hadley et al., 2004).  Essa capacidade regenerativa do NeuO garante a sua reposição 

após sucessivas lesões como inflamações, infecções e substâncias químicas inaladas 

(Kern et al., 2004). Tal característica vem fazendo desse tecido uma rica fonte para 

diversos estudos da compreensão da fisiopatologia de distúrbios da olfação e também 

de experimentos sobre possíveis formas de tratamento de doenças neurológicas como 

Síndrome de Rett, traumas raquimedulares, doenças de depósito, Doença de 

Alzheimer (Ronnet et al., 2003; Ramer et al., 2004; Tabaton et al. 2004; Winstead et 

al., 2005).  

 2. Teste objetivo da olfação: na avaliação da olfação, dispomos de métodos 

primordialmente subjetivos, entre os quais o UPSIT (University of Pennnsylvania 

Smell Identificarion Test) figura como um dos mais fidedignos e mais utilizados 

atualmente (Lanza et al., 1994; Jones e Rog., 1998; Kern., 2000; Hadley et al., 2004; 

Winstead et al., 2005). Em casos de pacientes com queixas de hiposmia/anosmia sem 

alterações nos testes consagrados da olfação, a biópsia representa uma alternativa 

para o reconhecimento de algumas alterações da ultra-estrutura do NeuO, típicas de 
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perdas da olfação de causas virais, traumáticas e tóxicas  (Lovell et al., 1982; Lanza 

et al., 1993; Ferón et al., 1998; Jafek et al., 2002., Lane et al., 2002).  

3. Preservação de NeuO em cirurgias com acesso endoscópico à região selar: 

Para o acesso endoscópico a tumores da região selar, muitas vezes é necessária a 

remoção parcial ou integral da CS  (Har-El et al., 2001). Ainda não se sabe a 

quantidade de NeuO que essas cirurgias podem lesar. Dessa forma, um estudo da 

distribuição do NeuO por toda a CS torna-se necessário.  

 Assim, podemos dizer que a biópsia de NeuO tem como objetivos aprimorar 

o entendimento da fisiopatologia dos distúrbios da olfação (Lovell et al., 1982; Lanza 

et al., 1993; Ferón et al., 1998; Jafek et al., 2002; Lane et al., 2002) e servir como 

fonte de pesquisas para eventual utilização de células neurais neurogênicas, com 

possíveis aplicações terapêuticas em doenças intracranianas (Ferón et al., 1982). 

O NeuO pode ser coletado a partir do septo superior, placa cribiforme (Lanza 

et al., 1993), porção inferior da CS (Ferón et al., 1998; Lane et al., 2002), porção 

súpero-posterior da CM e septo superior (Ferón et al., 1998). No entanto, o estudo in 

vivo da distribuição do NeuO possui algumas limitações como submeter o paciente a 

um procedimento passível de lesão da placa cribiforme com riscos de fístula 

liquórica e dificuldade de coleta exata desse tecido,  pois apresenta limites variados e 

pouco definidos com o epitélio respiratório (Lane et al., 2002). Freqüentemente, são 

encontradas ilhas de epitélio respiratório no interior do NeuO, sendo que a sua 

distribuição também varia muito de acordo com a idade (Nakashima et al., 1994; 

Paik et al., 1992).  

Atualmente, apesar de a biópsia endoscópica de NeuO ser um procedimento 

estabelecido, uma coleta bem sucedida desse tecido in vivo ainda não é rotina 
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(Winstead., 2005). Lanza et al. (1994) defendem que o sucesso da biópsia depende 

de várias amostras coletadas de um mesmo paciente. Esse mesmo autor defende a 

necessidade de novos estudos em cadáveres, que permitam análise de uma 

quantidade maior de tecido para melhor entendimento da distribuição e fisiologia do 

NeuO, o que muitas vezes é impraticável em estudos in vivo. Existem poucos 

trabalhos que descrevam a distribuição do NeuO pela mucosa nasal e nenhum focado 

na sua distribuição nas CS e CM sob visibilização endoscópica. 

Desta forma, o estudo do NeuO em cadáveres fornece uma pesquisa mais 

detalhada, livre de complicações e/ou morbidade, uma vez que podemos analisar 

toda a área recoberta pelo NeuO. O estudo histológico de toda a face medial da CS e 

CM, retiradas integralmente de vários cadáveres, poderá nos dar uma dimensão 

muito próxima da real distribuição do NeuO em estruturas com limites anatômicos 

bem definidos.  
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2. OBJETIVOS 

 

 Os objetivos deste estudo são: 

a) descrever a distribuição do NeuO na CS e CM em cadáveres, a fim de 

apontar o local mais adequado para realização de biópsia de NeuO; 

b) avaliar a acurácia da imunoistoquímica na detecção de NeuO na CS e 

CM; 

c) avaliar a influência do sexo, idade e lateralidade no grau de presença de 

NeuO na CS e CM. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURA DO NeuO  

 

Von Brunn (1892)*, citado por Biedlingmaier (1996), realiza o primeiro estudo da 

medida da área olfatória em dois cadáveres, com área total de 307 e 238 mm2, 

respectivamente. No primeiro, chegou-se a uma medida de 133 mm2 no septo e 174 

mm2 na parede lateral. No segundo caso, 99 mm2 no septo e 139 mm2 na parede 

lateral.  

 

Smith (1941) propõe que a medida do NeuO é de 139 mm2 em cada narina, que há 

uma diminuição de 55% da área olfatória em adultos e que o NeuO está ausente em 

13 % dos casos.  

 

Clark (1956) analisa, por meio de microscopia eletrônica, a estrutura de receptores 

olfatórios em preparações de prata em camundongos. O autor demonstra diversos 

níveis de necrose e fragmentação de receptores olfatórios após lesão bulbar. O autor 

também defende que não é possível analisar a ultra-estrutura do NeuO através da 

microscopia óptica. No entanto, ela pode ser diferenciada do epitélio respiratório pela 

microscopia óptica.  

 

                                                 
* Brunn AV. Contributions to the microscopic anatomy of the human nasal cavity. Arch Anat Mikr. 
39:632-651,1892 
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De Lorenzo (1960) realiza estudos com microscopia eletrônica dos elementos do 

NeuO em coelhos jovens com 2 meses de idade. Desta forma, foi possível detalhar, 

em níveis moleculares, a estrutura do NRO.  

 

Polyzonis et al. (1979) realizam análise do NeuO de humanos a partir de biópsias in 

vivo. Os autores defendem que é possível diferenciar o NeuO do epitélio respiratório 

através da microscopia óptica, sendo que os critérios adotados são: ausência de 

globlet cells e presença de feixes nervosos na lâmina própria.  

 

Moran et al. (1982) reportam detalhes da ultra-estrutura da mucosa olfatória a partir 

de biópsia de NeuO em oito pacientes voluntários e sem queixas de olfação. O 

procedimento foi realizado por meio de anestesia tópica. A análise do NeuO foi feita 

por meio de microscopia eletrônica. Nesse estudo, propôs-se que o NeuO contém 

quatro tipos celulares principais: receptores olfatórios, células de suporte, células 

basais e células microvilares. Não foi possível estabelecer a função das células 

microvilares na olfação.  

 

Jones e Rog (1998) descrevem, através de uma extensa revisão de literatura, os 

principais tipos celulares do NeuO, princípios de anatomia e fisiologia da olfação, 

embriologia e  principais causas de distúrbios do olfato.  

 

Hadley et al. (2004) descrevem, através de uma extensa revisão de literatura, a 

anatomia e fisiologia do sistema olfatório e gustatório. O artigo aponta detalhes de 

toda a ultraestrutura do NeuO , assim como detalhes da fisiologia da olfação. 
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Say et al. (2004) removem o terço inferior de concha superior durante a realização de 

esfenoetmoidectomias em pacientes com uma média de idade de 46 anos. O NeuO 

foi encontrado somente em 16% da mucosa do terço inferior de concha superior e, 

segundo esse estudo, não se pode atribuir eventuais disfunções da olfações ao tecido 

retirado. 

 

3.2 MÉTODOS DE COLETA E DETECÇÃO DO NeuO 

 

3.2.1 MÉTODOS DE COLETA 

 

Lovell et al. (1982) desenvolvem uma pinça cortante em forma de “U” com 

angulação de 150°. O procedimento é realizado com um artroscópio, de maneira que 

não era possível uma visibilização da superfície cortante da pinça no ato da biópsia. 

As biópsias são realizadas em 12 pacientes. Os fragmentos de mucosa foram 

retirados em sentido ântero-posterior, na região superior do septo nasal, próximo à 

inserção da CM e analisados por microscopia eletrônica. Em média, foram 

necessários 4 a 6 fragmentos de cada indivíduo para que fosse encontrado um com 

NeuO, refletindo a variação da distribuição desse tecido. Apesar do risco, não houve 

nenhum caso de fístula liquórica. Por fim, os autores defendem a utilização da 

biópsia do NeuO para: avaliação de efeitos de tratamento medicamentoso para 

distúrbios de olfação, estudo do envelhecimento do NeuO e diagnóstico precoce de 

meningoencefalites.  
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Moran et al. (1985) realizam biópsia da mucosa olfatória em dois pacientes com 

anosmia pós trauma. O procedimento foi realizado sob anestesia tópica. Os 

fragmentos foram retirados do septo nasal superior, com auxílio de um artroscópio. 

O NeuO foi analisado por meio de microscopia eletrônica. O número de receptores 

olfatórios estava diminuído, com poucas vesículas olfatórias presentes na superfície 

epitelial.  

 

3.2.2 DETECÇÃO HISTOLÓGICA DO NeuO 

 

Monti Graziadei et al. (1977), através de diversas técnicas de imunoistoquímica,  

Localizam a proteína marcadora olfatória (OMP) as sinpses dos neurônio olfatórios 

de ratos. Os dados desse estudo indicam a presença da OMP somente nas sinapses do  

gromérulo do bulbo olfatório, não sendo detectado nas células mitrais ou 

periglomerulares também do bulbo olfatório. De qualquer forma é a primeira citação 

na literatura da OMP para detecção de neurônio olfatórios.  

 

Nakashima et al. (1984) comparam a distribuição do NeuO em cadáveres de 5 fetos e 

de 21 adultos com tempo máximo de óbito de até 24 horas. A mucosa olfatória foi 

dissecada externamente, com retirada de toda a placa cribiforme, CS e CM. A análise 

dos fragmentos foi feita por microscopia óptica e a coloração,do tipo HE. Em fetos, o 

NeuO estende-se da região da placa cribiforme continuamente até a concha superior. 

Em adultos, a distribuição do NeuO é heterogênea, com uma substituição gradativa 

por epitélio respiratório de acordo com a idade. Essa substituição do NeuO por 



10 
 

epitélio respiratório explica o porquê de altos índices de falhas para encontrar o 

NeuO em biópsias aleatórias.  

 

Nakashima et al. (1985), aperfeiçoando a técnica de imunoistoquímica descrita por 

Monti-Graziadei et al., 1977, detectam a presença de proteína marcadora 

olfatória(OMP) desde os NRO até a região do bulbo olfatório. A detecção 

inconstante de NRO pela OMP indica que existe um turn over celular intenso, 

podendo indicar várias fases do NeuO devido à sua propriedade neurogênica. Em 

pacientes com um estímulo inflamatório freqüente com rinossinusite crônica ou 

polipose nasal a detecção do NeuO por imunoistoquímica pode ser extremamente 

errática e pouco confiável. 

 

Paik et al. (1992) defendem que biópsias aleatórias da mucosa olfatória podem não 

ser representativas. Em seu estudo, foram realizadas dissecções em cadáveres adultos 

com idade de 34 a 85 anos e com até 24 horas de óbito. Toda a área olfatória foi 

dissecada e analisada por microscopia óptica e eletrônica. Foram utilizados 12 

cadáveres, com um total de 36 amostras. Foi possível identificar NeuO em 17 destas, 

sendo que, em cadáveres com idade abaixo de 60 anos, o NeuO foi encontrado em 61 

% das amostras, e nos de acima de 60 anos, em 33% dos pacientes.  
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Lanza et al. (1993) realizam biópsias in vivo, com anestesia tópica, sob visibilização 

endoscópica em pacientes com diagnóstico precoce de Doença de Alzheimer e 

Doença de Parkinson. Trinta e sete fragmentos são analisados por microscopia 

óptica/eletrônica e 13, por imunoistoquímica com anticorpo monoclonal contra 

moléculas de adesão de neurônios (N-CAM). O índice de sucesso de detecção do 

NeuO em biópsias por via endoscópica é de 1 biópsia a cada 1,4 contra 1 em cada 4 

descrito na literatura prévia, por biópsia feita sem uso de endoscópios.  

 

Schowb et al (1993) realizam biópsias de NeuO em um paciente com Síndrome de 

Kallmann, retiradas do septo nasal com dois fragmentos de cada lado. Em dois 

desses fragmentos é possível reconhecer o NeuO por microscopia óptica pelos 

seguintes critérios: epitélio pseudo-estratificado, presença de células de sustentação 

no epitélio e por fascículo do nervo olfatório presentes na lâmina própria. À 

microscopia eletrônica, algumas alterações da ultra-estrutura podem ser 

reconhecidas, como crescimento axonal desorientado, degeneração de axônio 

olfatório e diminuição do número de axônios olfatórios na fila olfatória.  

 

Féron et al. (1998) realizam biópsia de NeuO em 33 pacientes em seis pontos 

estabelecidos na CS, septo nasal e CM durante a realização de septoplastia e 

turbinectomia. O NeuO é identificado por microscopia eletrônica e por 

imunoistoquímica. Constatam que a probabilidade de se encontrar NeuO em um 

fragmento de biópsia gira em torno de 30 a 70%, dependendo de sua localização. A 

região posterior de septo e a CS apresentam as maiores probabilidades. No entanto, o 

NeuO também é encontrado na região anterior do septo e de CM. 
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Kern et al. (2000) avaliam alterações histológicas na mucosa olfatória de pacientes 

com rinossinusite crônica. Retiram dois fragmentos, um de cada lado do septo nasal 

na altura da inserção da CM na base do crânio em 30 pacientes durante a realização 

de sinusectomia endoscópica. Os fragmentos são analisados pela coloração de HE e, 

nos raros casos de dúvida, imunoistoquímica é realizada com anticorpos contra a 

proteína marcadora olfatória (OMP). São adotados os seguintes critérios para 

diferenciação de mucosa olfatória e mucosa respiratória pela coloração de HE: a) 

presença de feixes nervosos na lâmina própria; b) presença de epitélio pseudo-

estratificado; c) ausência de células caliciformes; d) membrana basal fina; e) cílios 

com distribuição irregular e f) lâmina própria com predomínio celular. Em 11 

pacientes é identificado apenas epitélio respiratório. Nove pacientes apresentam 

mucosa olfatória normal e função olfatória normal. Em 10 pacientes, são encontrados 

sinais de inflamação crônica evidente na mucosa olfatória. Desses dez pacientes, sete 

apresentam alterações na função olfatória.  

 

Lee et al. (2000) realizam biópsia da mucosa olfatória em 15 pacientes com anosmia 

persistente e em seis pacientes sem anosmia após cirurgia endoscópica funcional dos 

seios paranasais. São retirados fragmentos de mucosa olfatória do septo e da CS. As 

lâminas foram analisadas por HE e complementação com imunoistoquímica para 

proteína 5 associada ao microtúbulo (MAP – 5). Em pacientes sem anosmia, o índice 

de sucesso para identificação de NeuO foi de 61%, ao passo que, entre os com 

anosmia, a taxa caiu para 27% de sucesso. Esses baixos índices são atribuídos às 

pequenas dimensões dos fragmentos retirados, à irregularidade na distribuição do 
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NeuO pela mucosa nasal e à metaplasia de NeuO em epitélio respiratório, fenômeno 

comum no processo de envelhecimento. Nos pacientes com anosmia persistente, 

foram registradas duas características freqüentes: a) diminuição do padrão de 

diferenciação de NRO e b) degeneração do NeuO. 

 

Leopold et al. (2000) investigam a distribuição do NeuO na mucosa nasal a partir da 

comparação entre os resultados de eletroolfatograma (EOG) e da imunoistoquímica 

com (OMP). As biópsias foram realizadas em 15 pacientes nas mesmas áreas onde 

houve positividade para células receptoras de olfação de acordo com EOG. Os 

resultados do EOG sugerem a presença de NeuO em locais acima ou abaixo da 

inserção anterior da CM. A análise das biópsias correspondentes a essa região 

anterior confirma a presença de NeuO. Após esse estudo, a distribuição do NeuO 

passa a ser considerada mais anterior do que previamente era assumido.  

 

Kim et al. (2003) realizam dissecções em dez cadáveres adultos, com retirada da 

placa conchal, estrutura óssea que aglomera as inserções das CM, CS e suprema na 

base do crânio, no teto do etmóide. A coloração das lâminas é realizada por HE, com 

identificação de feixes nervosos saindo da mucosa olfatória em direção à placa 

cribiforme. Os autores consideraram a HE um método suficiente para identificação 

de feixes nervosos. Não foi possível realizar imunoistoquímica, por ser um método 

com baixo índice de sucesso em cadáveres. Mesmo assim, tentou-se utilizar a OMP 

sem nenhum sucesso. Esse estudo sugere que feixes nervosos podem ser lesados 

durante manipulação de CM e CS em etmoidectomias, o que explicaria, em parte, 

algumas alterações da olfação no pós-operatório de cirurgias endonasais.  
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Holbrook et al. (2005) realizam biópsia da área olfatória em 27 pacientes, separados 

em grupos com hiposmia, fantosmia e anosmia.  Os fragmentos são analisados tanto 

por microscopia óptica como eletrônica. Para avaliação dos feixes de axônio do 

NeuO, utilizam a imunoistoquímica com (OMP) para feixes nervosos maduros e β – 

tubulina (TuJ-1) para feixes imaturos. Em pacientes com algum grau de hiposmia, os 

fascículos nervosos são corados predominantemente com TuJ – 1 e de forma bem 

escassa com OMP, indicando que existe um predomínio de axônios imaturos. O 

grupo que apresentou um número maior de alterações patológicas foi o de pacientes 

com parosmia. Essas características incluem ausência de neurônios, predomínio de 

feixes nervosos imaturos nos axônios, fibrose de fascículos nervosos e neuroma 

epitelial.   
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3.3 ALTERAÇÕES DO NeuO RELACIONADAS COM IDADE, 

TABAGISMO, DOENÇAS ASSOCIADAS, CIRURGIAS ENDONASAIS E À 

PRÓPRIA BIÓPSIA 

 

3.3.1 ALTERAÇÕES RELACIONADAS A DOENÇAS ASSOCIADAS. 

 

Leopold et al. (1992) realizaram biópsias de NeuO em cinco pacientes com 

diagnóstico de Síndrome de Kallmann (hipogonadismo hipogonadotrófico, 

acompanhado de anosmia). As biópsias foram realizadas de acordo com a técnica de 

Lovell et al. (1982), como descrito no item 3.2.1 . Os fragmentos foram analisados 

por meio de microscopia óptica e eletrônica. Em três pacientes, não foi encontrado 

NeuO. Nos outros dois pacientes, o NeuO foi encontrado com aparência anormal. 

Não havia NRO maduro; os axônios estavam edemaciados e com aspecto 

degenerado.  

 

 

Yamagishi et al. (1994) em um estudo clínico com 70 pacientes com hiposmia pós-

infecção viral de vias aéreas superiores (IVAS), realizam biópsias de 13 pacientes. O 

NeuO foi identificado pelo uso de imunoistoquímica com enolase neuro-específica 

(NSE),proteína S-100 (s-100), citoqueratina (CK) e antígeno nuclear contra 

proliferação celular. O estudo revela uma diminuição do número de receptores 

olfatórios e de feixes nervosos. Em alguns casos, o NeuO é substituído por epitélio 

escamoso metaplásico. 
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Holcomb et al. (1996), através de um artigo de revisão, enumeram diversos fatores 

que afetam a homeostase neuronal no NeuO de camundongos adultos. Segundo este 

autor a homeostase neuronal depende de dois grandes fatores: A neurogênese 

(proliferação de precursores neuronais e diferenciação em NRO) e a morte neuronal. 

A rinossinusite crônica, através da ação de seus mediadores inflamatórios, pode levar 

a lesão direta do NeuO, sendo considerada um fator intrínseco de morte neuronal. 

 

Ge et al. (2002) estudam a apoptose de NRO através da infusão de Staphilococus 

aureus na fossa nasal esquerda de ratos. Nesse modelo de estudo, percebe-se um 

extenso processo inflamatório no lado esquerdo ao passo que não há nenhuma reação 

inflamatória no outro lado. No entanto, registra-se apoptose não só no lado infectado 

como no outro também sem reação inflamatória. Assim, esse estudo revela que a 

rinossinusite induz, além de destruição local do NeuO, apoptose tanto no ldo 

infectado como no contra lateral. Os autores alegam ainda que o mecanismo de 

apoptose é diferente em cada lado.  

 

Miani et al. (2003) realizam biópsia de NeuO em dez pacientes laringectomizados e 

em outros dez não laringectomizados. O material é retirado da face medial da CS, 

próximo à placa cribiforme de um dos lados dos pacientes, com endoscópio de 0º, 4 

mm e/ou 30º, 2,7 mm em fossas nasais estreitas, sob anestesia local.  Nesse estudo, é 

possível observar diversas alterações do NeuO em indivíduos laringectomizados, 

como degeneração da glândula de Bowman, regressão do NeuO com dificuldade de 

identificação de células basais e membrana basal.  
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3.3.2 ALTERAÇÕES RELACIONADAS À PRÓPRIA BIÓPSIA 

 

Lanza et al. (1994) avaliam o efeito da biópsia de NeuO na olfação. Foram realizados 

testes de olfação dois meses antes da biópsia e seis meses após esse procedimento. 

As biópsias foram realizadas em 19 indivíduos, sendo que sete eram controles sem 

queixas de hiposmia. Os procedimentos foram realizados por via endoscópica. Os 

fragmentos foram retirados diretamente da placa olfatória (dois a cinco fragmentos 

de 2 mm2). A análise dos dados da função olfatória, tanto antes como após a biópsia, 

mostra que não houve nenhuma alteração significativa, mesmo em pacientes que já 

apresentavam distúrbios da olfação.  

 

3.3.3 ALTERAÇÕES RELACIONADAS A CIRURGIAS ENDONASAIS 

 

Biedlingmaier et al. (1996) através da revisão de 110 pacientes que foram 

submetidos ao total de 198 ressecções parciais da CM, concluem que somente 0,9% 

apresentaram queixas de anosmia pós operatória. A OMP é utilizada para detecção 

do NeuO em CM. Fragmentos da placa cribiforme de cadáveres frescos são 

utilizados como controle positivo. Tanto o NeuO como NRO não foram identificados 

nos fragmentos provenientes da cirurgia. O estudo demonstra que a turbinectomia 

parcial média não afeta a olfação diretamente porque a quantidade de NeuO 

removida neste procedimento é desprezível.  
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3.3.4 ALTERAÇÕES RELACIONADAS À IDADE 

 

Conley et al. (1996) analisam a mucosa olfatória de ratos e comparam a expressão de 

genes relacionados à apoptose como bax, bcl-xl e procaspase–3 em três diferentes 

grupos. Os autores sugerem que o envelhecimento do NeuO está relacionado 

principalmente a um aumento de morte celular de NRO por expressão de genes que 

induzem a apoptose.  Dessa forma, a análise da mucosa olfatória contribui em muito 

para um melhor entendimento do processo de envelhecimento do NeuO.  

 

Kern et al. (2004) avaliam os efeitos do trauma, envelhecimento e rinossinusite 

crônica (RSC) com e sem polipose nasal, tanto em humanos como em ratos. Para 

análise dos efeitos do envelhecimento, comparam ratos jovens (3 meses de idade) e 

ratos idosos (33 meses). Para análise dos efeitos do trauma, um grupo de ratos com 

um bulbo olfatório retirado unilateralmente.Vinte e quatro horas depois, realizam 

análise da mucosa olfatória. Para avaliação dos efeitos da rinossinusite com ou sem 

polipose foram realizadas biópsias em região póstero-superior de septo em: três 

pacientes sem história de RSC e sem hiposmia, em três pacientes com RSC, mas sem 

hiposmia e em oito pacientes com RSC e olfação normal. A detecção da ativação da 

caspase 3 é um forte indício de que as células estariam passando por um processo de 

apoptose. Constatam que os níveis de caspase 3 são muito superiores nos ratos idosos 

e em ratos bulbectomizados. Nos pacientes com RSC e hiposmia registram um maior 

número de células inflamatórias e um aumento discreto dos níveis de caspase 3. Os 

autores ressalvam que a limitação de se retirar fragmentos maiores nas biópsias in 

vivo prejudica um maior entendimento do mecanismo da apoptose em pacientes com 
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RSC e hiposmia. Mesmo assim, o estudo sugere que a apoptose seja parcialmente 

responsável por alterações da olfação em pacientes com RSC. Os autores também 

sinalizam para o fato de que medicações que inibam a apoptose possam ser o 

caminho para tratamento farmacológico de disfunções do olfato. 

 

3.3.5 ALTERAÇÕES RELACIONADAS COM O TABAGISMO. 

 

Vent et al. (2003) analisam e comparam o NeuO de grupos de ratos expostos aos 

efeitos do álcool e ao tabaco isoladamente, ao álcool e tabaco simultaneamente e a 

um grupo controle.  Nos grupos com exposição a esses fatores, especialmente no 

grupo com a dupla exposição, foi observado um índice de alterações da mucosa 

olfatória mais significativo. As principais alterações foram: diminuição do 

comprimento do NeuO, perda de cílios e metaplasia respiratória. No entanto, a 

destruição epitelial não foi tão alta quanto esperada devido à capacidade regenerativa 

do NeuO.  

 

Vent et al (2004) compararam os efeitos da exposição à fumaça de cigarro por 12 

semanas e o ao etanol nas 5 semanas finais do estudo na mucosa olfatória de ratos. 

Em ratos do grupo controle foi percebido um número basal do índice de apoptose, 

enquanto no grupo exposto ao tabaco, os níveis foram muito maiores. Não se 

percebeu um aumento do índice de apoptose quando foram expostos ao etanol. 
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3.4 IMPORTÂNCIA E APLICAÇÕES DA BIÓPSIA DE NeuO  

 

Restrepo et al. (1993) coletam mucosa olfatória de 1mm3 do septo ao lado da 

inserção da CM durante cirurgia endoscópica funcional. A partir da identificação de 

neurônios olfatórios humanos, foi observado que estes respondem a estímulos 

odoríferos após aumento de Ca2+ intracelular.  

 

Jafek et al. (2002), através de uma extensa revisão de literatura, classificam as 

principais indicações para a biópsia da mucosa olfatória, bem como padronizam 

algumas alterações do epitélio associadas ás causas mais comuns de hiposmia. O 

avanço de técnicas de imunoistoquímica e de seus estudos moleculares tem grande 

auxílio no entendimento de mecanismos tanto da olfação como de alguns de seus 

distúrbios. Segundo os autores, as principais indicações de biópsia de NeuO são: 

hiposmia/anosmia pós-viral, hiposmia/anosmia pós traumática; anosmia esteróide 

dependente; anosmia congênita (Síndrome de Kallmann); doenças neurovegetativas; 

hiposmia tóxica e em situações em que o paciente apresenta queixas de olfação e não 

apresenta alterações nos testes subjetivos de olfação e gustação. 

 

Lane et al. (2002) realizam ressecção do terço inferior de CS em 4 pacientes durante 

cirurgia endoscópicas endonasais. O NeuO foi identificado e preparado para cultura 

de NRO. As NRO provenientes de cultura mantiveram a sua habilidade de responder 

a estímulos olfatórios. Assim, a CS pode ser considerada um ótima fonte de pesquisa 

histológica e funcional de NeuO.  

 



21 
 

Ronnet et al. (2003) realizam biópsia de mucosa olfatória em porção anterior e 

posterior de septo de pacientes com Síndrome de Rett e também em grupo controle 

pareado por idade.  Através da imunistoquímica com anticorpos monoclonais OMP e 

NST (tubulina neuro específica), observa-se que a prevalência de NRO imaturos é 

maior do que NRO maduros, no grupo dos pacientes com a síndrome de Rett, 

sugerindo que exista uma grande neurogênese ou falhas no amadurecimento 

neuronal.   

 

Tabaton et al. (2004) reportam a presença de imunorreatividade de proteínas de 

prions (PrPres), encontrada em doenças de depósitos como doença de Creutzfeldt – 

Jakob. Ela foi detectada nos cílios olfatórios e células basais do NO. O estudo sugere 

que pela biópsia de NeuO pode-se constatar um evento inicial da doença de 

Creutzfeldt – Jakob. Dessa forma, a biópsia do NeuO pode ser uma importante 

ferramenta no diagnóstico precoce desta doença de deposição de prions.  

 

Ramer et al. (2004), através de estudos experimentais em ratos, mostram que a 

utilização de células da bainha de axônio olfatórios podem ser usadas para 

tratamento de lesões de medula. Tais células têm proximidade com o tecido neural 

do sistema nervoso central, mas conservam as propriedades regenerativas do sistema 

nervoso periférico. Elas foram isoladas e transplantadas para ratos com lesão 

medular.  Esse estudo revela resultados promissores quanto à regeneração de fibras 

nervosas da medula. O transplante dessas células da mucosa olfatória diminui perdas 

teciduais, previne formação de tecido de cicatrização e estimula a angiogênese.  
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Winstead et al. (2005) realizam biópsia em 42 pacientes submetidos à cirurgia 

endoscópica funcional. Para tal, foram retirados fragmentos de CM, CS e septo nasal. 

As células progenitoras ou basais foram colocadas em meio de cultura, com sucesso 

de proliferação em 21 destes pacientes. O índice de maior positividade para cultura 

de células foi maior no grupo da CS. Os autores defendem que o uso de cultura de 

células progenitoras será importante no entendimento da genética da olfação, assim 

como no desenvolvimento de medicações para o tratamento de distúrbios da olfação.  

 

3.5 CONTAGEM DE CÉLULAS POR MÉTODO SEMIQUANTITATIVO 

 

Layfield e Cramer (2005) utilizam a metodologia de 0, 1, 2, 3, 4 para contagem de 

agrupamento de células neoplásicas na análise de prevalência de citologia positiva 

pela técnica de punção por agulha fina em tumores mucino papilares intraductais. As 

lâminas são coradas por HE e este método de contagem também foi utilizado para 

contagem de agrupamentos de mucina.  
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4.  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 CADÁVERES E PREPARO DAS LÂMINAS 

 

 A dissecção cirúrgica foi realizada no Serviço de Verificação de Óbitos da 

Capital (SVOC) e o preparo e análise das lâminas no Laboratório de Investigação 

Médica (LIM) da Disciplina de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo. Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Protocolo de Pesquisa n 

292/04 –  12 de maio de 2004).  

 

4.1.1 CASUÍSTICA, SELEÇÃO E DISSECÇÃO DOS CADÁVERES 

  

 Nesse estudo, ao total, foram dissecados 25 cadáveres e excluídos outros dez. 

A idade mínima do estudo foi de 30 anos de idade e a máxima foi de 86 anos. Foram 

utilizados 32 cadáveres do sexo masculino e 18 do sexo feminino. Nos cadáveres 

masculinos a idade mínima foi de 32 anos e a máxima de 86 anos e, na feminina, a 

mínima foi de 30 e a máxima de 84. A média da idade da população masculina foi de 

55,4 com desvio padrão de 17,5 e, na feminina, foi de 64,8 com desvio padrão de 19 

anos. Os cadáveres tinham, no máximo, 12h de óbito seguindo uma distribuição 

aleatória de idade. O tempo de óbito variou de 2 até 12 horas. Todos os cadáveres 

foram mantidos em uma câmara com temperatura inferior a 4ºC até o momento da 

dissecção. Pelo número de identificação do SVOC, foi possível descobrir a causa da 
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morte, doenças de base e últimas intervenções terapêuticas dos cadáveres. Antes do 

procedimento, todos os cadáveres foram submetidos à craniotomia, com retirada do 

cérebro e exposição de toda a fossa anterior (Figuras 1e 2). 

  

Figura 1. Foto de exposição de todo o crânio. À inspeção, nota-se que não há 
nenhum sinal de fratura 
 
 

 
 
Figura 2.  Foto após a craniotomia, com exposição de toda a fossa anterior e com 
bulbo olfatório já retirado. Observe que não há nenhum sinal de doença inflamatória 
ou neoplásica 
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 Após a craniotomia, os cadáveres foram submetidos ao exame endoscópico 

inicial, com endoscópios de 0° e 30°, para inspeção de toda a fossa nasal, em especial 

da área olfatória.   

 Além dos 25 cadáveres dissecados, foram excluídos outros 10 cadáveres do 

estudo, uma vez que cinco apresentaram polipose nasossinusal, quatro apresentavam 

abundante secreção purulenta em meato médio e superior e um apresentava sinais de 

fratura em teto de esfenóide.  

 Foram incluídos cadáveres do SVOC, sem distinção de idade ou sexo e que 

não fossem contrários aos seguintes critérios de exclusão: 

1. cadáveres com tempo de óbito maior que 12 horas;  

2. cadáveres com qualquer sinal de trauma em face;  

3. cadáveres com sinais de qualquer tipo de fratura de base de crânio ou de 

 septo nasal após a realização do exame endoscópico inicial; 

4. cadáveres com evidência de polipose nasossinusal após a realização do 

 exame  endoscópico inicial; 

5. cadáveres com sinais de qualquer tipo de cirurgia ou dissecção nasal 

 prévia  após a realização do exame endoscópico inicial;  

6. cadáveres que apresentaram secreção de aspecto purulento em meato 

 médio ou superior após a realização do exame endoscópico inicial; 

7. cadáveres com antecedente de doenças neurodegenerativas; 

8. cadáveres de pacientes que fizeram uso de quimioterapia ou radioterapia no 

crânio, ou qualquer outro medicamento que interferisse com a divisão celular;   
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9. presença de doença inflamatória ou neoplásica no bulbo olfatório, após 

craniotomia, retirada do cérebro e inspeção do bulbo olfatório e de toda a 

fossa anterior do crânio.  

 Após satisfazer estas exigências, selecionamos 25 cadáveres no período de 

março de 2006 a janeiro de 2008.  

 

4.2 INSTRUMENTAL CIRÚRGICO 

 

Todo o procedimento foi realizado sob visibilização endoscópica mediante ao 

uso de endoscópios Hopkins II Karl Storz de 4 mm de 0° e 30°, modelos: 7210 AWA 

e 7210 BWA, respectivamente. Os endoscópios foram conectados à fonte de luz 

Ferrari®. Também foram utilizados videoprocessadores ASAP® modelo ECO CAM 

e monitores portáteis Toshiba® no SVOC. Os procedimentos foram documentados a 

partir de gravações em fitas mini-DV, filmadora digital SONY ® modelo DCR-

TRV30 (Figuras 3 e 4).  
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Figura 3. Foto de "case" de dissecção composto por videoprocessador, fonte de luz, 
cabo de luz óptica e monitor de TV 
 

 

Figura 4. Foto de endoscópios de 4 mm, 0° e 30° utilizados na dissecção. 
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Para a retirada de CM e CS foram utilizados (Figura 5): 

a) pinças Takahashi.Storz® N°455500. 

b) tesoura de turbinectomia Storz N°449001. 

c) descolador tipo Cottle, Storz® N°479100. 

d) descolador Freer® N°474000.  

 

 

Figura 5. Foto de material cirúrgico utilizado nas dissecções. De cima para baixo: 
Pinça Cottle, descolador freer, tesoura de turbinectomia, pinça Takahashi 
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4.3  TÉCNICA CIRÚRGICA 

 

 A CS e inserção vertical da CM foram integralmente retiradas de cada fossa 

nasal, nesta ordem, por via endoscópica. A retirada de ambas as conchas foi realizada 

seguindo a mesma técnica e pelo mesmo pesquisador. De maneira sistemática, todas 

as etapas dos procedimentos, descritas abaixo, foram realizadas primeiramente na 

fossa nasal esquerda e depois na fossa nasal direita. Primeiramente, realizávamos a 

retirada da CS de cada fossa nasal, seguida de remoção integral da inserção vertical 

da CM.   

 

4.3.1 CONCHA SUPERIOR 

 

 Com o intuito de haver o mínimo possível de lesão de mucosa, em especial da 

face medial da CS e CM, padronizamos o procedimento da seguinte maneira (Figuras 

6,7,8,9,10,11): 

a) etmoidectomia anterior e posterior em ambas as fossas nasais;  

b) identificação do óstio natural do esfenóide; 

c) ampliação do óstio e abertura da parede anterior do esfenóide;  

d) corte da inserção superior da CS na base do crânio;  

e) descolamento da inserção posterior da CS na parede anterior do esfenóide; 

f) retirada de toda a CS, com mínima manipulação de sua face medial.  
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Figura 6. Foto de identificação endoscópica de óstio natural de esfenóide direito por 
visibilização endoscópica (endoscópio de 0°,4mm). 
CS: Concha Superior; ON: Óstio Natural de Seio Esfenoidal; SN: Septo Nasal; BC: 
Base do Crânio. 

 

 

 

Figura 7.  Foto de endoscopia nasal de óstio natural de esfenóide direito e sua 
relação com a CS. Observe sinais de etmoidectomia posterior lateralmente à CS  
ON: Óstio natural de seio esfenoidal; EP: Etmóide Posterior; SN: Septo Nasal; AC: 
Arco da coana. 
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Figura 8. Foto da CS direita medializada. Nota-se que apenas a face meatal ou 
lateral é manipulada 
EP: Etmóide posterior; CS: Concha Superior; SN: Septo Nasal  
 
 
 
 

 
 
Figura 9. Foto de corte de inserção da CS direita na base do crânio. BC: Base do 
crânio; CS: Concha Superior; Linha tracejada: Representação da linha de secção da 
CS da BC 
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Figura 10. Retirada da CS pela sua face meatal. Linha tracejada em amarelo indica a 
secção da CS da base do crânio 
BC: Base do crânio; CS: Concha Superior. SN: Septo Nasal 
 

 

 
 
Figura 11. Foto após retirada de toda a CS da fossa nasal direita (endoscópio de 
30°). Observe a base do crânio e na linha de secção da CS (linha tracejada em 
amarelo) 
EP: Etmóide Posterior; BC: Base do Crânio; ON: Óstio Natural de Seio Esfenoidal; 
SN: Septo Nasal 
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4.3.2 CONCHA MÉDIA 
 

Durante o procedimento, apenas a inserção vertical da CM era totalmente 

retirada. É bom lembrar que a inserção diagonal da CM já havia sido totalmente 

retirada durante a etmoidectomia posterior e a porção horizontal era seccionada no 

seu limite medial.  Para tal, inferiormente, seccionávamos com auxílio de uma 

tesoura, a inserção horizontal em seu limite medial, na transição com a inserção 

vertical (Figura 12). No limite superior, seccionávamos a inserção da porção vertical 

na base do crânio.  

A remoção da concha média foi padronizada na seguinte ordem:  

a) corte de inserção horizontal no seu limite medial; 

b) corte de inserção vertical de concha média junto à base do crânio (Figura 

 13);  

c) retirada de toda inserção vertical da concha média, com preservação de sua 

face medial (Figuras 14, 15 e 16). 
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Figura 12. Foto de concha média de fossa nasal direita após realização de 
etmoidectomia anterior e posterior. Toda a inserção diagonal ou lamela basal já havia 
sido removida. Em tracejado, temos a linha de secção da inserção horizontal em seu 
limite medial, na transição com a inserção vertical; EP: Etmóide Posterior; SN: 
Septo Nasal 
 
 
 

 
 

Figura 13. Corte da inserção vertical da concha média na base do crânio 
BC: Base do Crânio; CM: Concha Média; SN: Septo Nasal. 
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Figura 14. Retirada da CM após corte de sua inserção na base do crânio. Nota-se que 
toda a manipulçao da CM é realizada pela sua face meatal (endoscópio de 30°). 
BC: Base do Crânio; CM: Concha Média; SN: Septo Nasal. 
 
 

 
 
Figura 15. Retirada de toda a inserção horizontal da CM da fossa nasal direita 
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Figura 16.  Foto de toda a inserção vertical da CM retirada 
 

4.3.3 MANIPULAÇÃO DAS CONCHAS NASAIS 

 

 O comprimento ântero-posterior das conchas era medido através de uma 

régua (Figura 17). Em seguida, as conchas eram seccionadas no ponto médio de seu 

comprimento ântero-posterior, com auxílio de lâmina de bisturi número 15 (Figura 

17). Tínhamos então dois fragmentos de dimensões idênticas representando a região 

anterior ou posterior de cada concha (Figuras 18 e 19). Nesta fase, prosseguíamos ao 

descolamento da mucosa da parte óssea do fragmento.  

Cada fragmento de mucosa era colocado em um cassete com uma identificação 

específica (Tabela 1 e Figura 20). 
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Figura 17.  Secção no ponto médio da CS com lâmina número 15 
 

 

 

Figura 18. Foto dos fragmentos das duas metades da CS 
 



 
 

38

 

Figura 19. Foto de secção ao meio no comprimento ântero inferior da CM 
 
  

Foi elaborado um código específico para cada fragmento, de acordo com sua 

lateralidade, tipo de concha e localização (anterior ou posterior). Os patologistas não 

tinham conhecimento do significado destes códigos (Tabela 1). Ao final de cada 

procedimento tínhamos disponíveis 4 fragmentos de cada fossa nasal que, 

posteriormente, seriam encaminhados para análise histológica. Assim, cada um dos 

25 cadáveres deu origem a 8 fragmentos de mucosa (Figura 20) de regiões 

anatômicas distintas, totalizando 200 fragmentos.  

A interpretação dos códigos era de conhecimento exclusivo do examinador e 

obedecia a seguinte ordem (Tabela 1 e Figura 20): 
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Tabela 1 - Códigos numéricos para identificação de cada fragmento 

Lado Concha  Metade  

 

Códigos 

Numéricos 

N° de fragmentos 

analisados 

histologicamente 

Posterior 1 25 Superior 

Anterior 2   23* 

Posterior 3 25 

Esquerdo 

Média 

Anterior 4 25 

Posterior 5 25 Superior 

Anterior 6 25 

Posterior 7 25 

Direito 

Média 

Anterior 8 25 

*Não foi possível a avaliação de dois fragmentos da metade anterior da concha  
 superior esquerda. 
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Figura 20. Foto de todos os fragmentos das metades anteriores e posteriores da CM e 
CS, com seus respectivos códigos numéricos 
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4.4 PROCESSAMENTO DO  NeuO 

 

 Cada fragmento, em um cassete apropriado, foi colocado em frascos de 

formaldeído 10% e tamponado em ph 7,2. Essas amostras de tecido foram fixadas por 

24 horas e processadas com álcool e xilol em concentrações variadas, conforme a rotina 

do autotécnico. Tal material, já parafinado, foi incluído em bloco de parafina com a 

utilização de um dispensador de parafina. Após resfriados, foram realizados cortes de 3 

micrômetros em sentido transversal na metade do comprimento do bloco (Figura 21). 

Tais cortes foram submetidos à coloração por HE. As lâminas foram analisadas por 

microscopia óptica em aumentos de 100x, 200x e 400x. 

 Para a imunoistoquímica, os mesmos blocos de parafina foram submetidos a 

novos cortes de três micrômetros, no sentido transversal, na região média de seu 

comprimento, seguindo a mesma sequência dos cortes anteriores. Esses cortes finos 

foram embebidos em 3-aminopropiltrietoxi – silânio, estando então prontos para a 

reação imunoistoquímica, realizada com peroxidase conjugada a anticorpos secundários. 

(Figura 22). Os seguintes anticorpos secundários foram utilizados: anti neurônio β 

tubulina tipo III específica, anti proteína 5 associada ao microtúbulo, proteína S-100, 

neu-n e cromogranina e sinaptofisina. 
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Figura 21. Fotos de blocos de parafina, com sua respectiva codificação 
numérica. A linha tracejada em vermelho indica o local dos cortes de três 
micrômetros 
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Figura 22. Foto de lâminas para imunoistoquímica à esquerda e para coloração 
por HE à direita 
 
 

4.4.1 LEITURA DAS LÂMINAS 

 A leitura das lâminas foi realizada por três patologistas, sem que tivessem 

conhecimento dos significados dos códigos atribuídos a cada lâmina e sem que um 

conhecesse o resultado do outro.  As lâminas foram classificadas em graus 0, 1, 2, 3, 4, 

de acordo com a prevalência de células de NeuO em cada lâmina. Este método 

semiquantitativo é comumente utilizado por patologistas para análise de celularidade em 

neoplasias, por exemplo. Cada grau de classificação corresponde a uma determinada 

distribuição de NeuO (Tabela 2). Os dados dos cadáveres bem como resultados das 

leituras das lâminas coradas por HE de cada patologista foram registrados em uma ficha 

específica, Anexo A. Os resultados da imunoistoquímica foram registrados em outra 

ficha detalhada, Anexo B. 
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Tabela 2 - Correlação do grau de distribuição de NeuO com sua prevalência 
em cada fragmento analisado 
 

Grau Presença de NeuO no fragmento 

0 Ausente 

1 > 0% e ≤ 25% 

2 >25% e ≤ 50% 

3 >50%e ≤ 75% 

4 >75% e ≤ 100% 

 
 

 Tal método semiquantitativo de leitura de lâminas foi utilizado pelos três 

patologistas na análise dos 200 fragmentos. Para análise dos dados, foi utilizado o valor 

mediano das 3 avaliações de cada lâmina. 

 A concordância entre os patologistas foi avaliada aos pares, utilizando-se o 

coeficiente de Kappa.  A tabela 3 apresenta os referidos coeficientes para as diferentes 

regiões anatômicas analisadas. 
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Tabela 3 - Análise da concordância através do índice Kappa entre os pares de 
patologistas na avaliação do grau de presença de NeuO 
 
   Índice Kappa de Concordância entre 

Patologistas 

Concha Lado Quadrante P1 e P2 P1 e P3 P2 e P3 

Média Direito Posterior 1,0 1,0 1,0 

  Anterior 1,0 1,0 1,0 

 Esquerdo Posterior 1,0 1,0 1,0 

  Anterior 1,0 1,0 1,0 

Superior Direito Posterior 0,66 0,54 0,81 

  Anterior 0,88 0,88 1,0 

 Esquerdo Posterior 0,77 0,59 0,77 

  Anterior 0,94 0,94 1,0 

 

 O coeficiente Kappa pode variar de 1 a -1, indicando concordância ou 

discordância completa (ou perfeita), e o valor 0 indica o absoluto acaso. Para 

interpretação dos valores de Kappa, de acordo com Landis & Koch*, valores acima de 

0,75 representam concordância excelente, valores abaixo de 0,40 uma concordância 

pobre e os valores entre 0,40 e 0,75 representam concordâncias de suficiente à boa, 

Anexo C. 

 A Tabela 4 apresenta os percentuais em que, respectivamente, todos, apenas dois 

ou nenhum patologista concordou na gradação de NeuO de cada lâmina, de acordo com 

as diferentes regiões anatômicas estudadas.   

                                                   
* Landis, J R e KOCH, GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics 1977; 
33:159-74) 
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Tabela 4 -  Percentuais de concordância entre os patologistas de acordo 
com o a região anatômica estudada 

 
 

 

 

 

 

 

 

* Não foi possível a avaliação de duas lâminas (n = 48) 

 

4.4.2 CRITÉRIOS PARA DIFERENCIAÇÃO HISTOLÓGICA ENTRE NeuO E 

EPITÉLIO RESPIRATÓRIO 

   

 Pela análise das lâminas com a coloração por HE, adotamos os seguintes 

critérios para diferenciar o NeuO do epitélio respiratório (Figura 23): 

1) presença de fascículos nervosos na Lâmina Própria; 

2) presença de epitélio pseudo-estratificado;  

3) ausência de goblet cells;  

4) ausência de membrana basal espessa;  

5) detecção de terminações nervosas pela imunoistoquímica. 

 A presença de três dos cinco critérios enumerados acima foi adotada para 

confirmação de presença de NeuO. 

  Concordância entre Patologistas 

Concha Metade Todos Apenas Dois Nenhum 

Média Posterior 50 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

 Anterior 50 (100,0%) 0 (0,0 %) 0 (0,0%) 

Superior Posterior 35 (70,0%) 10 (20,0 %) 5 (10, %) 

 Anterior* 45 (93,8%) 0 (0,0%) 3 (6,2%) 
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Figura 23. Foto de microscopia óptica (aumento de 400x) de fragmento de CS com 
presença exclusiva de NeuO. Nota-se presença de epitélio pseudoestratificado, 
membrana basal fina, ausência de goblet cells 

 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 A análise estatística foi realizada no software Statistical Package for Social 

Sciences - SPSS (SPSS Inc, Chicag, IL), versão para Windows 10. As variáveis 

quantitativas foram apresentadas através de suas médias e respectivo desvio-padrão e/ou 

mediana e intervalo interquartis.  Para comparação das médias de idade e tempo após o 

óbito entre os gêneros foram utilizados os testes t de Student e não paramétrico U de 

Mann-Whitney.  Após a avaliação das lâminas pelos 3 examinadores o valor mediano 

de cada lâmina foi utilizado para a descrição do grau de presença de NeuO.  A análise 

da distribuição do NeuO nas CS e CM foi apresentada através da descrição – número 
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(porcentagem) – de cada grau de presença de NeuO nas diferentes regiões anatômicas 

estudadas.  Nesta análise, os lados direito e esquerdo foram analisados conjuntamente, 

de forma que cada cadáver contribuiu com duas amostras (direita e esquerda) de cada 

região de cada concha. Com o intuito de comparar as chances de se identificar o NeuO 

nas quatro regiões anatômicas do estudo, calculamos  a razão de prevalência entre todas 

estas regiões. 

  A acurácia da imunoistoquímica em detectar o NeuO foi avaliada através das 

determinações de sensibilidade, especificidade, valores preditivo positivo e negativo 

deste método, tomando-se como padrão-ouro a detecção de NeuO através do exame 

pela coloração HE. 

 Para avaliação de variáveis como sexo, idade e concordância entre os lados no 

grau de presença de NeuO, foram realizadas os seguintes testes para cada metade das 

CS e CM: análise da diferença de grau de prevalência de NeuO entre os sexos 

masculino e feminino através da aplicação do teste do Qui-quadrado e do teste Exato de 

Fischer; correlação de Pearson entre idade e grau de presença do NeuO;  análise da 

concordância entre os lados direito e esquerdo, com cálculo do coeficiente Kappa. 

 Foram consideradas diferenças estatisticamente significantes quando os valores 

de p foram menores que 0,05 (nível de significância de 5 %, ou α = 0,05). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 PREVALÊNCIA DE NeuO DE ACORDO COM A REGIÃO ANATÔMICA 

ESTUDADA PELA COLORAÇÃO DE HE 

 

 Dos 200 fragmentos analisados, dois fragmentos, ambos advindos da região 

anterior da concha superior, não puderam ser avaliados devido à autólise de todo o 

epitélio (Figura 25). Das 198 lâminas restantes analisadas, 111 (56,1%) apresentaram 

algum grau de NeuO.  As prevalências dos diferentes graus de NeuO nos quadrantes 

posterior e anterior das CM e CS estão apresentadas na Tabela 5 e representadas 

graficamente na Figura 24 .As classificações em graus 0,1,2,3,4 estão exemplificadas 

nas Figuras 26,27,28,29,30, respectivamente. 

Tabela 5 - Prevalências dos diferentes graus de NeuO de acordo com a 
região anatômica estudada 
 
 Conchas 

 Superior Média 

 Metade Metade 

Neuroepitélio 

Olfatório 

Posterior 

(n = 50) 

Anterior 

(n = 48) 

Posterior 

(n = 50) 

Anterior 

(n = 50) 

Ausente 1 (2,0 %) 5 (10,4 %) 32 (64,0 %) 49 (98,0 %) 

Presente 

     Até 25 % 

     Entre 26 e 50 % 

     Entre 51 e 75 % 

     Acima de 76 % 

49 (98,0 %) 

2 (4,0 %) 

13 (26,0 %) 

23 (46,0 %) 

11 (22,0 %) 

43 (89,6 %) 

14 (29,2 %) 

20 (41,6 %) 

9 (18,8 %) 

0 (0,0 %) 

18 (36,0 %) 

15 (30,0 %) 

3 (6,0 %) 

0 (0,0 %) 

0 (0,0 %) 

1 (2,0 %) 

1 (2,0 %) 

0 (0,0 %) 

0 (0,0 %) 

0 (0,0 %) 
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Figura 24. Prevalências dos diferentes graus de neuroepitélio olfatório nas 
metades posterior e anterior das conchas superior (A) e média (B), pela 
coloração de HE.  
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 A presença de NeuO na CS foi de 82,9 % das lâminas, 4,9 vezes (IC95%: 3,3 

–7,4) a prevalência na CM, que foi de 17,1% das lâminas (p < 0,001). 

 

 

Figura 25. Foto de microscopia óptica de fragmento com autólise de todo o 
fragmento analisado. A autólise tecidual ocorre devido à diminuição de oxigenação 
tecidual 
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Figura 26. Foto de microscopia óptica, aumento de 400x de lâmina proveniente de 
metade anterior da CM, com classificação 0. Observa-se o grande predomínio de 
células caliciformes neste corte 
 

 

                                      

Figura 27. Foto de microscopia óptica de fragmento de metade posterior da CM, 
com aumento menor (200x) predomínio de epitélio respiratório (Classificação grau 
1). Observa-se a predominância vascular na lâmina própria e uma membrana basal 
grossa  
 

Lâmina 
Própria 
vascularizada 

 Epitélio Respiratório NeuO 
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Figura 28. Foto de microscopia óptica de fragmento de metade anterior de CS 
(Classificação grau 2)  
 

Epitélio Respiratório 
NeuO 
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Figura 29. Foto de microscopia óptica de fragmento de metade posterior de concha 
superior, com predomínio de NeuO. Note raro foco de epitélio respiratório à 
esquerda, onde já existe um predomínio de células caliciforme (Classificação grau 3) 

 

 

Figura 30. Foto de microscopia óptica com aumento de 400x de fragmento de CS, 
com coloração de HE. Neste fragmento, podemos observar presença exclusiva de 
NeuO. Podemos observar 4 dos 5 critérios para apontar presença de NeuO: presença 
de epitélio pseudoestratificado, membrana basal fina, ausência de globlet cells e 
cílios irregulares (Classificação 4) 

 Epitélio Respiratório

Membrana basal fina 

Cílios Irregulares 
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5.2 PREVALÊNCIA DE NeuO DE ACORDO COM A REGIÃO ANATÔMICA 

ESTUDADA PELA IMUNOISTOQUÍMICA 

 

 Pela imunoistoquímica, foi possível detectar NeuO em 10 do total de 50 

fragmentos da metade posterior da CS e em 5 dos 48 fragmentos provenientes da 

metade anterior. Em nenhum dos fragmentos das CM foi possível detectar NeuO. 

Assim, pela imunoistoquímica, foi possível encontrar NeuO em 20% dos fragmentos 

da metade posterior da CS e em 7,6% dos fragmentos anteriores da CS.  

 

Tabela 6 - Prevalências de NeuO de acordo com a região anatômica estudada 
utilizando-se a imunoistoquímica 

 
 Concha Superior e Média 

 Concha Superior Concha Média 

 Metade Metade 

Epitélio Olfatório Posterior 

(n = 50) 

Anterior 

(n = 48) 

Posterior 

(n = 50) 

Anterior 

(n = 50) 

Ausente 40 (80,0%) 43 (92,4%) 50 (100,0%) 50 (100,0%) 

Presente 10 (20,0%) 5 (7,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
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5.3 RAZÕES DE PREVALÊNCIA ENTRE AS METADES ANTERIOR E 

POSTERIOR DAS CS e CM  

 

  Pela análise da coloração de HE, tivemos uma prevalência de NeuO na CS de 

4,9 vezes a mais do que na CM.  Comparando-se a quantidade total de NeuO 

encontrado nas metades posterior e anterior da CS, a razão de prevalência foi de 1,1; 

entre as metades posteriores da CS e da CM, a razão de prevalência sobe para 2,9. Na 

comparação entre as metades posterior da CS e anterior da CM, a razão de 

prevalência sobe ainda mais para 49. Entre a metade anterior da CS e a posterior da 

CM, a razão é de 2,5, e de 44,8 entre a metade anterior da CS e da CM. As razões de 

prevalências entre as quatro regiões anatômicas estudadas estão apresentadas na 

Tabela 7. 
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Tabela 7.  Razões de prevalências e respectivos intervalos de confiança de 95 % 
entre as quadro regiões anatômicas estudadas 
 
 

Local 

Prevalência de 

lâminas com 

Razão de Prevalências  

(IC95%) 

 

Corneto 

 

Metade 

presença de 

NeuO 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

Superior Posterior 49/50 (98,0 %) 
1,0 

1,1 

(1,0-1,2) 

2,7 

(1,9-3,9) 

49,0 

(7,0-341) 

 Anterior 43/48 (89,6 %) 0,9 

(0,8-1,0) 
1,0 

2,5 

(1,7-3,6) 

44,8 

(6,4-312) 

Médio Posterior 18/50 (36,0 %) 0,4 

(0,3-0,5) 

0,4 

(0,3-0,6) 
1,0 

18,0 

(2,5-129) 

 Anterior 1/50 (2,0 %) 0,02 

(0,01-0,1) 

0,02 

(0,01-0,2) 

0,06 

(0,01-0,4) 
1,0 

a: Comparando-se em relação à metade posterior do corneto superior 
b: Comparando-se em relação à metade anterior do corneto superior 
c: Comparando-se em relação à metade posterior do corneto médio 
d: Comparando-se em relação à metade anterior do corneto médio 
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5.4 POSITIVIDADE DA IMUNOISTOQUÍMICA PARA DETECÇÃO DE 

NeuO E COMPARAÇÃO COM OS RESULTADOS PELA HE 

 

 Quanto à imunoistoquímica, a proteína S-100 teve marcação positiva em 15 

(13,5%) fragmentos. Desses 15 fragmentos com marcação positiva para proteína s-

100, sete corresponderam aos que tinham uma distribuição grau 3 (entre 51 a 75%) 

pela HE e outros sete aos com distribuição grau 4 (acima de 76%). Somente um 

fragmento teve marcação positiva para imunoistoquímica no grupo 2 (entre 26 e 

50%) na HE. Nenhum fragmento teve marcação positiva para proteína s-100 nos 

fragmentos com classificação 0 ou 1 (de 0 a 25%) pela HE. A positividade da 

imunoistoquímica para o anticorpo proteína s-100 de acordo com o grau de presença 

de NeuO nos fragmentos analisados está apresentada na Tabela 8.   

 
Tabela 8 - Positividade da proteína s-100 de acordo com o grau de 
presença de neuroepitélio olfatório no fragmento analisado 
 
 Imunoistoquímica 

 

Neuroepitélio Olfatório 

Presente 

(n = 15) 

Ausente 

(n = 183) 

Ausente (n = 87) 0 (0,0 %) 87 (47,5 %) 

Presente (n = 111) 

     Até 25 % 

     Entre 26 e 50 % 

     Entre 51 e 75 % 

     Acima de 76 % 

15 (100,0 %) 

0 (0,0 %) 

1 (6,7 %) 

7 (46,7 %) 

7 (46,7 %) 

96 (52,5 %) 

32 (17,5 %) 

35 (19,1 %) 

25 (13,7 %) 

4 (2,2 %) 
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5.5 ACURÁCIA DA IMUNOISTOQUÍMICA PARA DETECÇÃO DO NeuO 

 

 A imunoistoquímica pela proteína S-100 apresentou uma sensibilidade de 

13,5% e especificidade de 100% para detecção de NeuO. O valor preditivo positivo 

foi de 100% e o valor preditivo negativo foi de 47,5%. A acurácia deste marcador 

para detecção de NeuO, tomando-se como padrão-ouro a detecção pelo HE, está 

apresentada na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Acurácia da imunoistoquímica utilizando-se o marcador 
cromogranina para detecção do neuroepitélio olfatório, tomando-se como 
padrão-ouro a avaliação pela HE 

 
Sensibilidade Especificidade Valor Preditivo 

Positivo 

Valor Preditivo 

Negativo 

13,5 % 100,0 % 100,0 % 47,5 % 
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5.6 PREVALÊNCIA DE NeuO DE ACORDO COM O SEXO DO CADÁVER 

 

 Não houve diferença estatisticamente significante na prevalência de NeuO 

quando os fragmentos foram divididos de acordo com o sexo do cadáver, conforme 

apresentado na Tabela 10, embora tenha ocorrido uma tendência de que o sexo 

feminino apresentasse com maior freqüência graus mais elevados de presença de 

NeuO em ambas as metades da CS. 

 

Tabela 10 - Presença de NeuO nos fragmentos analisados divididos de 
acordo com o sexo do cadáver 
 

 Sexo   

 

Concha 

 

Metade 

 

Grau 

Masculino 

(n = 32) 

Feminino 

(n = 18) 

 

p 

TOTAL 

(n = 50) 

Superior Posterior 1 

2 

3 

4 

2 (6,3 %) 

12 (37,5 %) 

12 (37,5 %) 

6 (18,8 %) 

0 (0,0 %) 

1 (5,6 %) 

11 (61,1 %) 

5 (27,8 %) 

0,06 

2 (4,0 %) 

13 (26,0 %) 

23 (46,0 %) 

11 (22,0 %) 

 Anterior 1 

2 

3 

4 

12 (38,7 %) 

12 (38,7 %) 

3 (9,7 %) 

0 (0,0 %) 

2 (11,8 %) 

8 (47,1 %) 

6 (35,3 %) 

0 (0,0 %) 

0,06 

14 (29,2 %) 

20 (41,7 %) 

9 (18,8 %) 

0 (0,0 %) 
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5.7 PREVALÊNCIA DE NeuO DE ACORDO COM A IDADE DO CADÁVER  

 

 As correlações entre o grau de presença de NeuO e a idade do cadáver no 

momento do óbito para cada metade das CS e CM estão apresentadas através de 

gráficos de dispersão na Figura 31. 
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Figura 31. Gráficos de dispersão para correlação entre o grau de presença de NeuO e a idade do 
cadáver no momento do óbito para a metade posterior da concha superior (Fig. 31A), metade anterior 
da concha superior (Fig. 31B), metade posterior da concha média (Fig. 31C) e metade anterior da 
concha média (Fig. 31D) 

 

 Não houve correlação estatisticamente significante em nenhuma das regiões 

estudadas.  Os coeficientes de correlação de Pearson foram de -0,16 para a metade 
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posterior da CS (p = 0,3), de 0,09 para a metade anterior da CS (p = 0,5), de 0,1 para 

a metade posterior da CM (p = 0,5) e de 0,07 para a metade anterior da CM (p = 0,6). 

 

5.8 PREVALÊNCIA DE NeuO DE ACORDO COM A LATERALIDADE  

 E CONCORDÂNCIA ENTRE OS LADOS DIREITO E ESQUERDO DAS CS 

E CM DE ACORDO COM O GRAU DE PRESENÇA DE NeuO  

 

 As Tabelas 11 e 12 apresentam o grau de presença de NeuO de acordo com o 

lado do cadáver respectivamente para a CS e CM. A quantidade total de NeuO 

presente na CS e CM não apresenta diferença estatisticamente significante entre os 

lados em nenhuma das regiões anatômicas estudadas.  

 

Tabela 11 - Prevalência de NeuO na CS de acordo com o lado de cada região 
anatômica estudada, seguindo a classificação da distribuição 
 

 Metade 
 Anterior Posterior 
 Lado  Lado  
Epitélio 
Olfatório 

Direito 
(n = 24) 

Esquerdo 
(n = 24) 

 
p 

Direito 
(n = 25) 

Esquerdo 
(n = 25) 

 
p 

Ausente 4 (16,7 %) 1 (4,2 %)  0 (0,0 %) 1 (4,0 %)  

Presente 
     Até 25 % 
     Entre 26 e 50 % 
     Entre 51 e 75 % 
     Acima de 76 % 

20 (83,3 %)
6 (25,0 %) 

10 (41,7 %) 
4 (16,7 %) 
0 (0,0 %) 

23 (95,8 %) 
8 (33,3 %) 

10 (41,7 %) 
5 (20,8 %) 
0 (0,0 %) 

 
0,5 

25 (100 %) 
1 (4,0 %) 

7 (28,0 %) 
12 (48,0 %) 
5 (20,0 %) 

24 (96,0 %) 
1 (4,0 %) 
6 (24,0 %) 

11 (44,0 %) 
6 (24,0 %) 

 
0,8 
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Tabela 12 - Prevalência de NeuO na CM de acordo com o lado de cada região 
anatômica estudada, seguindo a classificação da distribuição  
 
 Metade 
 Anterior Posterior 
 Lado  Lado  
Epitélio 
Olfatório 

Direito 
(n = 25) 

Esquerdo 
(n = 25) 

 
p 

Direito 
(n = 25) 

Esquerdo 
(n = 25) 

 
p 

Ausente 24 (96,0 
%) 

25 (100 %)  19 (76,0 %) 13 (52,0 %)  

Presente 
     Até 25 % 
     Entre 26 e 50 % 
     Entre 51 e 75 % 
     Acima de 76 % 

1 (4,0 %) 
1 (4,0 %) 
0 (0,0 %) 
0 (0,0 %) 
0 (0,0 %) 

0 (0,0 %) 
0 (0,0 %) 
0 (0,0 %) 
0 (0,0 %) 
0 (0,0 %) 

 
1,0

6 (24,0 %) 
5 (20,0 %) 
1 (4,0 %) 
0 (0,0 %) 
0 (0,0 %) 

12 (48,0 %) 
10 (40,0 %) 
2 (8,0 %) 
0 (0,0 %) 
0 (0,0 %) 

 
0,2 

 

 No entanto, ao analisarmos a presença de NeuO de acordo com grau ou 

classificação de distribuição não se percebe uma concordância. Segundo as Tabelas 

13 e 14, a análise da concordância entre os lados direito e esquerdo para cada 

cadáver em cada região foi de desprezível a fraca. As tabelas 13 e 14 apresentam a 

concordância do grau de presença de NeuO nas CS e CM entre os lados direito e 

esquerdo.  Para a CS, a concordância simples entre os lados foi de apenas 38,8 %, 

com índice de concordância Kappa de 0,18 (Erro Padrão ± 0,09) (p = 0,02).  Para a 

CM, a concordância simples foi maior, na ordem de 69,2%, com índice Kappa de 

0,27 (EP ± 0,13) (p = 0,01). 
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Tabela 13 - Concordância entre os lados direito e esquerdo quanto ao grau de NeuO na 
CS 

  Grau de NeuO à Esquerda 

  0 1 2 3 4 

0 4 (8,2 %)     

1 2 (4,1 %)  3 (6,1 %) 2 (4,1 %)  

2 1 (2,0 %) 3 (6,1 %) 6 (12,2 %) 5 (10,2 %) 2 (4,1 %) 

3 1 (2,0 %) 1 (2,0 %) 5 (10,2 %) 7 (14,3 %) 2 (4,1 %) 

G
ra

u 
de

 N
eu

O
 à

 D
ire

ita
 

4   1 (2,0 %) 2 (4,1 %) 2 (4,1 %) 

 

 

Tabela 14 - Concordância entre os lados direito e esquerdo quanto ao grau de NeuO na 
CM 

  Grau de NeuO à Esquerda 

  0 1 2 3 4 

0 29 (59,2 %) 11 (22.4 %) 2 (4,1 %)   

1 2 (4,1 %) 4 (8,2 %)    

2   1 (2,0 %)   

3      

G
ra

u 
de

 N
eu

O
 à

 D
ire

ita
 

4      
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6. DISCUSSÃO 

6.1 ESTUDO DO NeuO EM CADÁVERES E IN VIVO 

 

Atualmente, a biópsia do NeuO já está consagrada como uma importante 

ferramenta experimental, tanto para o estudo da histopatologia do NeuO humano em 

distúrbios do olfato, como para o uso em suas diversas aplicações neurogênicas (Ronnet 

et al., 2003; Tabaton et al.,2004; Ramer et al., 2004). 

A detecção fiel e adequada de NeuO, durante a biópsia de mucosa nasal, sempre 

foi considerada um desafio. Em vivos, a biópsia é rotineiramente realizada por 

visibilização endoscópica com auxílio de pinças cortantes anguladas (Lovell et al, 1982; 

Moran et al.,  1982; Moran et al., 1985). O uso desse material permite a análise de 

pequenos fragmentos, com dimensões de aproximadamente 1,5 mm de largura, 0,5 mm 

de profundidade e 1 mm de comprimento, o que, muitas vezes, é insuficiente para uma 

adequada análise histológica (Lovell et al., 1982; Féron et al., 1998; Kern et al., 2004). 

Lovell et al. (1982) relatam que, in vivo, são necessários de 4 a 6 fragmentos de cada 

indivíduo para que se tenha detecção de NeuO. 

 Além do tamanho reduzido, o procedimento está sujeito a aleatoriedade, pois, 

freqüentemente, não se tem certeza se estamos diante de uma região que realmente 

contenha NeuO ou epitélio respiratório (Féron et al.,1998;  Lee et al., 2000; Kern et al., 

2004). Estudos in vivo contam com sérias limitações técnicas para que sejam retiradas 

quantidades maiores de mucosa. No entanto,extensas coletas de mucosa da estreita 

região olfatória significa submeter pacientes aos riscos de fístulas liquóricas, ou de 

danos às propriedades mucociliares da mucosa nasal (Lovell et al., 1982; Moran et al., 

1985; Paik et al., 1992 ). 
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O estudo em cadáveres viabiliza a retirada de uma quantidade maior de mucosa, 

uma vez que é possível realizar uma análise histológica adequada até 24 horas após o 

óbito (Paik et al., 1992, Nakashima et al., 1984). O estudo em cadáveres representa, 

então, uma rica fonte para estudos da distribuição do NeuO (Paik et al., 1992; 

Nakashima et al, 1984; Féron et al., 1998). 

 

6.1.1 SELEÇÃO E PREPARO DO CADÁVER 

 

 Previamente à dissecção endoscópica, a craniotomia e a retirada do cérebro com 

exposição de toda fossa anterior foram importantes para afastar a presença de doenças 

inflamatórias ou neoplásicas da região do bulbo olfatório e de toda a fossa anterior. 

Essas doenças podem alterar significativamente a conformação e identificação do NeuO 

(Nakashima et al.,1984).  

 Muitas vezes, não foi possível manter a integridade do bulbo olfatório, o que, de 

fato, não foi uma grande preocupação, nem representou um critério de exclusão. 

Segundo Conley et al. (1996), o NeuO pode ser identificado mesmo em ratos 

bulbectomizados. Somente após três semanas é que os primeiros indícios de apoptose 

podem ser identificados e, assim, haver alguma alteração da distribuição do NeuO. 

Sendo assim, é  pouco provável que possa ocorrer uma lesão do NeuO imediatamente 

após a retirada ou lesão do bulbo olfatório.  

Nakashima et al. (1984) e Paik et al. (1992) estudam a presença de NeuO em 

cadáveres com até 24 horas de óbito. Em 2005, Winstead et al. utilizam cadáveres de 2h 

a 12h pos mortem para obtenção de células progenitoras neurais. No presente estudo, 

optamos por cadáveres com até 12 horas de óbito para minimizar os riscos de autólise, 

que, normalmente, ocorre em cadáveres devido à hipóxia tecidual e para viabilizar ao 
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máximo a identificação do NeuO por imunoistoquímica (Leopold et al., 1992; Lanza et 

al., 1993).  

 

6.1.2 COLETA DO MATERIAL POR VISIBILIZAÇÃO ENDOSCÓPICA 

 

A técnica de biópsia por visibilização endoscópica foi inicialmente descrita por 

Lovell et al. em 1982. Em 1993, Lanza et al aperfeiçoaram essa técnica com a utilização 

de endoscópios de 30° e pinças cortantes tipo girafa, o que propiciou uma melhor 

avaliação de toda a região olfatória, tanto antes como após a biópsia. Após o uso de 

endoscópios, o índice de sucesso para detecção de NeuO aumentou para em torno de 60 

a 88%, o que representou um grande progresso em comparação com a técnica realizada 

sem visibilização endoscópica (Lanza et al., 1993). Atualmente, este acesso é utilizado 

em diversos estudos experimentais (Lanza et al., 1994; Yamagishi et al., 1994; Jafek et 

al., 2002; Miani et al., 2003). 

Sendo assim, como a forma mais eficaz de se realizar biópsia de mucosa 

olfatória é por visibilização endoscópica, preferimos realizar todo o estudo seguindo 

essa mesma técnica. Uma eventual retirada da CS e CM por um acesso externo poderia 

ocasionar lesões inadvertidas da mucosa das conchas, especialmente na inserção destas 

na base do crânio. O uso de endoscópios foi imprescindível para inspecionar toda a 

fossa nasal e para a retirada cuidadosa de toda a CS e CM. 
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6.2 ESTRUTURAS QUE PODEM CONTER O NeuO E ESCOLHA DA CS E CM 

PARA O ESTUDO 

 

A região onde o NeuO pode ser encontrado recebe a denominação de região 

olfatória (Hadley et al., 2004). Moran et al. (1982);  Paik et al. (1992), Restrepo et al. 

(1993);  Féron et al. (1998); Jones e Rog (1998); Lane et al. (2002); Hadley et al (2004) 

e Say et al (2004) defendem que fazem parte da região olfatória a placa cribiforme, face 

medial da CS, CM e septo nasal. Leopold et al. (2000) demonstram a presença de NeuO 

em regiões mais anteriores como a metade anterior da CM.  

Nakashima (1984) e Paik (1992), a partir de estudos em cadáveres, dissecaram e 

analisaram em bloco toda a região olfatória, com razoável identificação do NeuO nessa 

região. No entanto, esses autores não citam detalhes sobre a distribuição do NeuO, nem 

sobre áreas com maior probabilidade de se identificar tal tecido. Neste trabalho, 

preferimos restringir o estudo do NeuO à CM e à CS, pois essas regiões anatômicas têm 

limites precisos e bem definidos, o que viabilizou a comparação do grau de presença de 

NeuO entre as regiões anatômicas estudadas.  

Não foi coletada mucosa do septo nasal superior pela dificuldade em se 

padronizar limites anatômicos precisos para esta região, o que inviabilizaria uma 

comparação fidedigna entre os diversos cadáveres estudados. Além disso, o 

descolamento da mucosa por via endoscópica é passível de lacerações e perda de 

material adequado para posterior estudo histológico. Mucosa da placa cribiforme 

também não foi utilizada, pois biópsias in vivo de NeuO realizadas nesta região 

representam um risco de lesão de base do crânio e eventual aparecimento de fístulas 

liquóricas. 
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A CS apresenta altos índices de detecção de NeuO (Lee et al., 2000; Lane et al., 

2002), e a CM, índices satisfatórios. Féron et al (1998) encontraram uma grande 

proporção de NeuO na metade posterior da CM. Estes mesmos autores também 

estabeleceram que a CS é a estrutura com maior probabilidade de se encontrar NeuO. 

Say et al (2004) e Winstead et al (2005) identificaram com facilidade NeuO em CS 

durante cirurgias endonasais endoscópicas. 
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6.3 DIVISÃO DAS CONCHAS EM METADES ANTERIOR E POSTERIOR  

 

 Nakashima (1984) e Paik (1992) estudaram a distribuição do NeuO em toda a 

região olfatória. Mesmo em cadáveres, esses estudos apresentaram uma grande 

dificuldade em apontar detalhes sobre os diferentes graus de concentração do NeuO, 

muito provavelmente por analisar a CS, CM, septo nasal superior, placa cribiforme em 

monobloco, ou seja, uma região muita extensa e sem limites precisos para comparação. 

 Além de incluir, neste estudo, a análise de somente CS, CM, dividimos estas em 

metades anterior e posterior, para que tivéssemos uma visão mais próxima da real 

distribuição do NeuO em estruturas anatômicas previamente estabelecidas.  

 No estudo piloto realizado com 5 cadáveres, tentamos dividir as CS e CM em 

quadrantes ântero-superior, ântero-inferior, póstero-superior e póstero-inferior. Na CS, o 

índice de perda de material viável foi muito alto, provavelmente pela excessiva 

manipulação e pelo tamanho reduzido dos fragmentos. Desta forma, a divisão em 

metades anterior e posterior minimizou perdas de material suficiente para o estudo 

histológico. 

 Optamos pela divisão em metade anterior e posterior no lugar do sentido 

súpero- inferior, pois este estudo busca apontar o local com maior probabilidade de se 

encontrar NeuO durante a realização de biópsia da mucosa olfatória. Neste 

procedimento, é mais importante saber o quão posterior devemos progredir com a pinça 

para atingir uma região com maior concentração de NeuO. Na prática, evita-se colocar a 

pinça em sentido superior devido ao risco de lesão da base do crânio. É interessante, 

então, que se saiba se o posicionamento da pinça de biópsia deve ser mais anterior ou 

posterior durante a biópsia por visibilização endoscópica. 
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Em acesso endoscópico à sela túrcica, a metade posterior da CS é mais 

susceptível a lesões traumáticas durante a ampliação do óstio natural do esfenóide. (Say 

et al., 2004)  
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6.4 DETECÇÃO DO NeuO   

6.4.1 DETECÇÃO DO NeuO PELA COLORAÇÃO DE HE 

 

Clark et al. (1956); Polyzonis et al. (1979); Schwob et al. (1993); Lee et al. 

(2000) e Kim et al (2003) consideram a HE adequada para diferenciação de epitélio 

respiratório do NeuO na mucosa nasal. Kern et al (2000) utilizaram a coloração de HE 

para análise da maioria dos fragmentos, sendo que a imunoistoquímica foi utilizada 

somente em casos de dúvida. Este estudo foi baseado nos critérios adotados por Kern et 

al. (2000) para identificação de NeuO:  

a) Presença de feixes nervosos na lâmina própria: este critério não pode ser 

adotado na análise de todos os fragmentos, pois feixes nervosos foram mais 

facilmente encontrados em uma parcela dos cortes da CS. Kim et al. (2003) 

afirmam que o feixes nervosos podem ser encontrados pela coloração de HE em 

cadáveres, especialmente na inserção da concha superior e média. Baseando-nos 

nesse artigo, acreditamos que os feixes nervosos só foram encontrados em 

alguns dos fragmentos das CS. Não encontramos feixes nervosos nos fragmentos 

de CM, provavelmente pela raridade de sua distribuição. Por isso, a presença ou 

não de feixes nervosos não pôde ser adotada como critério de diferenciação em 

todos os fragmentos.  

b) Presença de epitélio Pseudoestratificado: este critério teve pouco valor e não 

foi adotado, pois tanto o NeuO como o epitélio respiratório são pseudo-

estratificados.  

c) Ausência de células caliciformes: foi adotado em todos os fragmentos 

analisados. Na leitura das lâminas, a ausência de goblet cells ou células 

caliciformes em trechos do epitélio praticamente distingue o epitélio respiratório 
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do NeuO. O muco olfatório é produzido pela glândulas de Bowman, localizadas 

na lâmina própria. A glândula de Bowman tem uma conformação 

completamente diferente das células caliciformes presentes no epitélio 

respiratório. O muco respiratório também difere completamente do muco 

olfatório (Figura 25).  

d) Membrana basal fina: neste estudo, percebe-se com facilidade que a membrana 

basal do NeuO tem espessura menor do que a do respiratório. No entanto, em 

alguns casos, esse critério teve características subjetivas e não pode ser utilizado. 

A análise da membrana basal teve um papel essencialmente complementar 

(Figura 29). 

e) Cílios com distribuição irregular: os cílios do NeuO não têm mobilidade e 

apresentam distribuição irregular na análise histológica (Figuras 28, 29). 

f) Lâmina Própria com Predomínio Celular: neste estudo, foi notória a 

diferença de celularidade entra a lâmina própria de epitélio respiratório e o 

NeuO. Esse critério foi adotado na análise de todas as lâminas (Figuras 

26,27,28) 

 

 A microscopia eletrônica é extremamente útil para o estudo de detalhes 

intracelulares com conformação dos cílios, núcleo, pontes intracelulares e presença de 

vesículas olfatórias (De Lorenzo., 1960; Jafek et al., 2002). Este estudo não visa 

esclarecer detalhes sobre ultraestrutura do NeuO e ,sim, sobre a distribuição deste. A 

HE permite a identificação tanto do epitélio respiratório como do NeuO e também uma 

visão ampla da transição de NeuO para epitélio respiratório. 
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6.4.2 CLASSIFICAÇÃO SEMIQUANTITATIVA DAS LÂMINAS 

 

 As lâminas foram classificadas de acordo com a distribuição de neuroepitélio em 

graus 0, 1, 2, 3, 4, de acordo com a prevalência de células de NeuO em cada lâmina. 

Este método semiquantitativo é comumente utilizado para contagem de células 

neoplásicas, por exemplo, em uma grande variedade de neoplasias (Layfield et al., 

2005).  

 Pela coloração de HE, a detecção de NeuO foi realizada de acordo com os 

critérios descritos no item acima. No entanto, tanto a distinção entre NeuO e epitélio 

respiratório como a classificação da distribuição do NeuO em porcentagem de 

distribuição são métodos semiquantitativos passíveis de subjetividade. A classificação 

em graus 0, 1, 2, 3, 4 não é quantitativa. Por estarmos classificando celularidade, 

utilizamos uma classificação muito empregada em análise de células neoplásicas. Este 

estudo adotou algumas formas de minimizar eventuais interpretações subjetivas.  

 A primeira seria a leitura das lâminas sem que houvesse conhecimento do 

código de cada fragmento. Ou seja, o patologista não sabia se estava analisando um 

fragmento da CM, CS ou de qual lado da fossa nasal, pois não se sabia o significado de 

cada código. A leitura foi realizada de forma cega.   

 A segunda seria a leitura de todo o material por três patologistas diferentes, sem 

que tivessem nenhum contato entre eles sobre os resultados de cada um. Tal 

metodologia de comparação de resultados por três patologistas diferentes foi a forma 

encontrada de validar um método de leitura semiquantitativo. Como o item 6.3.3 indica 

abaixo, a concordância entre os patologistas foi alta e significativa, o que certamente e é 

um dado a mais de certeza para o nosso estudo.  
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 A terceira, foi a utilização da imunoistoquímica. A imunoistoquímica é um 

método cujo objetivo é a identificação de terminações nervosas, que, podem não ser 

notadas pela coloração de HE (Nakashima et al., 1985; Lanza et al., 1993; Yamagishi et 

al., 1994; Féron et al.,1998; Leopold et al., 2000; Kern et al., 2000; Jafek et al., 2002; 

Holbrook et al., 2005). A imunoistoquímica e sua importância para o estudo serão 

discutidas mais adiante.  

 

6.4.3 CONCORDÂNCIA ENTRE PATOLOGISTAS 

 

Para o estudo da concordância entre dois diferentes patologistas na avaliação do 

grau de presença de NeuO nas metades de cada concha, foi realizada a análise de 

concordância utilizando-se o coeficiente de concordância Kappa. Como já explicado, os 

valores acima de 0,75 representam concordância excelente. Valores abaixo de 0,40, uma 

concordância pobre e os valores entre 0,40 e 0,75 estariam associados a concordâncias 

de suficientes à boa (Anexo C). 

Em relação à leitura dos fragmentos de CM, a concordância foi excelente entre 

todos os patologistas (índice de Kappa = 1). Isso indica que todos concordam quanto ao 

predomínio de epitélio respiratório e a baixíssima prevalência de NeuO nessa região 

anatômica. 

Em relação à leitura das metades anterior e posterior da CS, a concordância 

variou entre excelente e suficiente, o que comprova a reprodutibilidade deste método de 

identificação do NeuO pela coloração de HE. Em nenhum dos fragmentos, o índice de 

concordância foi pobre, ou menor do que 0,40.  

Analisando a Tabela 3, percebemos que o índice Kappa está acima de 0,75 para 

comparação e leitura dos patologistas de todos os fragmentos anteriores de CS. Ou seja, 
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a concordância entre os patologistas foi excelente para os fragmentos anteriores da CS, 

que apresentavam uma prevalência menor de NeuO. Dessa maneira, podemos concluir 

que a leitura por coloração de HE foi excelente para detectar NeuO em fragmentos em 

que o grau de prevalência de NeuO foi abaixo do grau 3 como a CM e a metade anterior 

da CS.  

 No entanto, nos fragmentos posteriores da CS, a concordância entre os 

patologistas 1 e 2; e entre os 1 e 3 foi suficiente. A concordância entre os patologistas 2 

e 3 foi excelente para a leitura dos fragmentos 2 e 3. 

 Traduzindo em porcentagens, a tabela 4 indica uma concordância de 100% entre 

todos os patologistas no estudo das lâminas da CM tanto na metade posterior como na 

anterior. No estudo das lâminas da CS, a concordância entre todos os patologistas em 

porcentagens foi de 70% para a metade posterior, e de 93,8% para os da metade 

anterior, o que pode sugerir uma certa confusão para distinção da classificação entre os 

graus 3 e 4. No entanto, o valor de 70% é alto e aponta uma concordância aceitável 

entre os fragmentos das metades posteriores da CS. 

 Assim, podemos dizer que os critérios adotados para diferenciação entre epitélio 

respiratório e NeuO foram adequados e proporcionaram uma leitura com índice de 

concordância predominantemente excelente. Consideramos que a concordância só não 

foi excelente na leitura de fragmentos com prevalência maior de NeuO, ou seja, os 

fragmentos das metades posteriores da concha superior. Segundo esses dados 

estatísticos, deduzimos que a leitura histológica foi excelente para diferenciação entre 

epitélio respiratório e NeuO, mas apresentou uma grau de concordância menor, porém 

ainda suficiente, para análise de fragmentos com alta prevalência.  

 Isso se deve provavelmente ao fato de ser mais susceptível à subjetividade a 

distinção entre os graus 3 e 4. Por ser um método semiquantitativo, pode ter ocorrido 
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uma certa confusão quanto à classificação, especialmente na faixa entre 60 a 80% para 

celularidade de NeuO, o que significa graus de classificação diferente. Ou seja, quando 

um fragmento apresentou uma prevalência alta de NeuO, a distinção entre grau 3 e 4 

pode ter sido, eventualmente, passível de subjetividade. 

 Como predominaram índices de concordâncias satisfatórios, entre os três 

patologistas, podemos dizer que o método adotado foi eficaz para apontar a presença ou 

não de NeuO, bem como a sua distribuição por todos os fragmentos analisados.  

 

6.4.4 PERDA DE ALGUNS FRAGMENTOS 

 

 Neste estudo, o NeuO foi mais prevalente na CS, metade posterior. Ao total, foi 

possível analisar 50 fragmentos de mucosa nasal da metade posterior e 48 fragmentos 

da metade anterior.  

 Nakashima et al. (1984) e Paik et al. (1992) utilizaram apenas cadáveres com 

tempo de óbito superior a 24 h. Neste estudo, foram avaliados cadáveres com tempo de 

óbito menor ou igual a 12 horas para minimizar os riscos de autólise do epitélio. Mesmo 

assim, dois fragmentos de metade anterior foram excluídos do estudo devido à autólise 

dos fragmentos (Figura 25). A autólise dos fragmentos é a degeneração completa de 

todo o epitélio. Ela pode ocorrer devido a alguns fatores: a) tempo de óbito superior a 

24 horas. Paik et al, 1992; b) doença de base: normalmente, pacientes com doenças 

consumptivas, internados por tempo prolongado, apresentam um baixo índice de 

oxigenação tecidual.  

Como a maioria dos cadáveres do SVOC tem como causa mortis doenças 

consumptivas, estabelecemos 12 horas como tempo máximo de óbito para inclusão no 
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estudo. O número total de fragmentos desprezados foi de dois, o que não interferiu na 

análise estatística dos resultados deste estudo (Tabela 4).   

 

6.5 PREVALÊNCIA DE NeuO EM CS e CM.  

 

 O NeuO foi mais prevalente na CS, metade posterior. Dentre os fragmentos 

provenientes da concha superior, foram analisados 50 fragmentos de mucosa nasal da 

metade posterior e 48 fragmentos da metade anterior. A prevalência de NeuO na metade 

posterior é 1,1 vezes maior do que na metade anterior. A prevalência de NeuO na CS é 

4,9 vezes maior do que na CM. Todos esses dados estão de acordo com os achados na 

literatura, que registram uma maior concentração de NeuO na CS (Lee et al., 2000; 

Lane et al., 2002; Féron et al.,1998; Say et al., 2004; Winstead et al., 2005). No entanto, 

não há estudos que descrevam a razão de prevalência entre as regiões anatômicas 

estudadas, bem como a simetria e as alterações da distribuição com a idade e sexo. 

 Na CM, Leopold et al (2000) descrevem a presença de NeuO em limites mais 

anteriores do que previamente descrito, sendo que este tecido foi encontrado  abaixo da 

inserção da CM. Este estudo está plenamente de acordo com essa idéia, uma vez que 

detectamos NeuO na CM e que este está predominantemente na metade posterior. Ele 

foi detectado em 18 dos 50 fragmentos da metade posterior e em 1 dos 50 fragmentos 

da metade anterior. No entanto, Biedlingmaier et al (1996) não detectam NeuO em 

fragmentos provenientes de turbinectomia média parcial. Como esses fragmentos são 

freqüentemente originários da porção inferior da CM e, podemos interpretar que, no 

presente estudo, a pouca quantidade de NeuO encontrada na CM, seja 

predominantemente da porção superior dessa estrutura anatômica.  
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 Na metade posterior das CM, predominou a classificação grau 1, em que a 

distribuição do NeuO vai até 25%. Essa classificação esteve presente em 15 fragmentos 

ou 30% de todos os fragmentos da metade posterior da CM. Em apenas três fragmentos 

ou 6,0% foi detectado NeuO nas metades posteriores da CM, com classificação grau 2 

(25 a 50%). Na metade anterior, o único fragmento em que foi detectado NeuO obteve 

classificação grau 1. A presença de NeuO na concha média, apesar de discreta, foi 

predominante na metade posterior.  

 

6.6 ALTERAÇÕES DA DISTRIBUIÇÃO DO NeuO DE ACORDO COM A 

IDADE 

 

Nesse estudo não houve alterações significativas da distribuição no NeuO de 

acordo com a idade. A ausência de alteração da distribuição do NeuO de acordo com a 

idade deve–se ao fato de só haver no estudo cadáveres com idade superior a 30 anos. 

Levando-se em conta que a idade da população do SVOC é, geralmente, adulta ou 

geriátrica, este estudo não incluiu crianças, fetos ou adultos com idade abaixo de 30 

anos. Um hipotética inclusão de crianças e fetos poderia nos fornecer maiores 

informações sobre alterações da distribuição do NeuO de acordo com a idade, como  no 

estudo de Nakashima et al (1984). 

No entanto, como não foi possível utilizar essas faixas etárias, este estudo 

avaliou exclusivamente a prevalência do NeuO na faixa etária adulta e geriátrica, 

caracterizando uma faixa etária relativamente homogênea. Mesmo com um ano e meio 

de duração, devido à baixa prevalência de cadáveres jovens no SVOC, não foi possível 

incluir no estudo aqueles com idade inferior a 30 anos. 
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Nakashima et al. (1984), Paik et al. (1992), Leet et al. (2000) e Kern et al (2004) 

apontam que um dos fatores associados ao envelhecimento do NeuO é a metaplasia 

respiratória, ou seja a transformação de NeuO em epitélio respiratório. A razão para não 

termos encontrado uma diminuição da prevalência de NeuO com o avanço da idade 

pode estar relacionada ao fato de não termos utilizados uma população com idade de 

óbito inferior a 30 anos. 

 

 

6.7 ALTERAÇÕES DA DISTRIBUIÇÃO DO NeuO EM FUNÇÃO DO 

TABAGISMO E ETILISMO 

 

 Neste estudo, não foi possível diferenciar cadáveres de acordo com hábitos 

como tabagismo e etilismo. O tabagismo não foi considerado como fator de exclusão 

neste estudo. Pela revisão de estudos de biópsias de NeuO in vivo ou em cadáveres, nem 

o tabagismo, nem o etilismo foram critérios de exclusão. Uma razão para isso seria que, 

apesar de haver uma comprovação de que tabagismo e etilismo podem levar a alteração 

da ultraestrutura do NeuO, como perda de cílios e aparecimento de metaplasia 

respiratória, estes mesmos autores atestam que a destruição de NeuO não é significativa 

devido à  alta capacidade regenerativa do NeuO (Vent et al., 2003; Vent et al., 2004). 

Dessa forma, mesmo com o potencial de lesão de NeuO, não há ainda um consenso de 

que o tabagismo isolado leve a alteração da distribuição de NeuO (Vent et al., 2003). 
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6.8 EXCLUSÃO DE PACIENTES COM SINAIS DE POLIPOSE NASAL 

 

 Diversos autores apontam para os efeitos nocivos da rinossinusite crônica com 

ou sem polipose na mucosa olfatória (Nakashima et al.,1985; Holcomb et al.,1996; Kern 

et al., 2004). Na polipose nasal e  na rinossinusite crônica, citocinas e diversos 

mediadores inflamatórios já tiveram a sua ação tóxica contra às terminações neurais 

demonstrada. Mediadores inflamatórios liberados por linfócitos, macrófagos e 

eosinófilos podem levar à produção de caspase – 3, que, por sua vez, pode levar à 

apoptose, causando morte de neurônios receptores olfatórios (Ge Y.,2002). 

 

6.9 DISTRIBUIÇÃO DO NeuO SEGUNDO A LATERALIDADE 

 

 Neste estudo, também tivemos a preocupação de comparar a distribuição do 

NeuO entre as fossas nasais. Em nenhum dos artigos da nossa revisão, está descrita 

alguma comparação sobre a lateralidade da distribuição do NeuO. De fato, as tabelas 13 

e 14 apresentam o grau de distribuição do NeuO de acordo com o lado do cadáver 

respectivamente para a CM e CS. 

 Analisando a amostra como um todo, não houve maior prevalência de um lado 

em relação ao outro na quantidade total de NeuO. Porém, a análise da concordância 

entre os lados direito e esquerdo para cada cadáver em cada região foi de desprezível a 

fraca (Tabelas 13 e 14). A literatura carece de trabalhos que discorram sobre a 

distribuição do NeuO entre os lados. Podemos dizer que a quantidade total de NeuO foi 

simetricamente distribuída entre as fossas nasais, mas não houve uma concordância 

entre os lados quanto à maneira como o NeuO está distribuído.  
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6.10 IMPORTÂNCIA DO USO DA IMUNOISTOQUÍMICA 

6.10.1 ÍNDICES DE DETECÇÃO DO NeuO PELA IMUNOISTOQUÍMICA 

 

 Como já foi registrado,a imunoistoquímica foi utilizada como um método a mais 

para referendar a distinção entre epitélio respiratório e NeuO por HE. A 

imunoistoquímica foi realizada em todos os 200 fragmentos de mucosa nasal, a partir da 

reação com anticorpos secundários, após coloração com silânio dos fragmentos. 

 Mesmo não apresentando uma marcação expressiva e significativa para o NeuO, 

ela foi muito útil ao estudo. Todos os fragmentos com imunoistoquímica positiva 

apresentavam alta prevalência de NeuO nos correspondentes à análise com HE (Tabela 

8). Em outras palavras, a imunoistoquímica, mesmo com uma baixa sensibilidade 

(Tabela 9), foi importante para que tivéssemos segurança de que a classificação pela 

coloração de HE estava muito próxima da realidade.  

 O uso de imunoistoquímica apresenta resultados muito variados em função do 

anticorpo utilizado por cada autor. Lanza et al. (1993) utilizam anticorpo monoclonal 

contra moléculas de adesão de neurônios (N- CAM) em 50 fragmentos. A partir de 

culturas in vitro de neurônios olfatórios provenientes do NeuO, Féron et al. (1998) 

encontram NeuO em 30 a 70% dos fragmentos coletados de concha superior, septo 

nasal e concha média. Lee et al. (2000) para imunoistoquímica a proteína 5 associada ao 

microtúbulo, sendo que o NeuO foi encontrado em 61% dos pacientes sem anosmia e 

em 27% dos pacientes com anosmia.  

 Por outro lado, Kim et al. (2003) não tiveram êxito em identificar NeuO com o 

uso da proteína marcadora olfatória (OMP) em cadáveres, por ser um método com baixo 

índice de sucesso em cadáveres e por já haver indícios de degeneração neural nas 

primeiras horas de óbito.  
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Holbrook et al. (2005) utilizaram anticorpos contra proteína olfatória para feixes 

nervosos maduros (OMP) e a β – tubulina (Tuj-1) para feixes imaturos. Estes últimos 

autores defendem que, devido à presença de neurogênese no NeuO e a conseqüente 

presença de diversos graus de amadurecimento de NRO, um mesmo anticorpo pode não 

ser suficiente para identificar NeuO em todas as partes da região olfatória. Kim et al., 

em 2003, propuseram que a imunoistoquímica, pode não ser útil na identificação de 

NeuO em cadáveres, devido à degeneração das proteínas das vesículas olfatórias. 

Mesmo assim, utilizamos a proteína s-100 como uma ferramenta a mais para 

diferenciação entre NeuO e o epitélio respiratório.  

De fato, Kern et al., em 2000, definem que a positividade da  imunoistoquímica 

pela OMP é um dos critérios para diferenciação de epitélio respiratório para NeuO.  No 

presente estudo, foram testados alguns anticorpos como: anti neurônio β tubulina tipo 

III específica, anti proteína 5 associada ao microtúbulo, neu-n, sinaptofisina e 

cromogranina, proteína s-100, sendo que apenas o último teve uma marcação positiva e 

relevante.  

A OMP não pôde ser utilizada ou testada porque não está comercialmente 

disponível, sendo muitas vezes dependente de doação. Mesmo assim, não há um 

consenso na literatura de que a OMP seja a única forma de se identificar NeuO, e este 

anticorpo é excelente para marcação apenas de formas maduras de NeuO (Monti-

Graziadei et al.,1977; Nakashima et al.,1985; Biedlingmaier et al., 1996; Holbrook et 

al., 2005). Sendo assim, como tivemos positividade com a proteína s-100, utilizado para 

detectar NeuO por Yamagishi et al. (1994), concluímos que seria aceitável utilizar esse 

marcador como critério de diferenciação.  

A proteína s-100 foi positiva em 15 (13,5%) dos fragmentos analisados. Nos 

parágrafos anteriores, expusemos o quanto  a literatura diverge a respeito do sucesso de 
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detecção de NeuO. Esse índice, apesar de baixo, está de acordo com o que já foi 

descrito por Say et al., em 2004. A razão desta discrepância está relacionada a alguns 

fatores:  

a) Falta de uniformização quanto aos pontos de coleta de NeuO: preferimos 

coletar e estudar o NeuO proveniente da CS e CM. Muitos autores incluem 

também o septo nasal superior e/ou a placa cribiforme. Quando falamos em 

índices de detecção, temos que levar em conta toda a área estudada. Neste 

estudo, analisamos a CS, na qual se espera uma prevalência alta e a CM onde se 

espera um a prevalência baixa. Como os pontos de coleta não são precisamente 

definidos na maioria dos artigos, não se pode esperar que exista uma 

homogeneidade de resultados na literatura.  

b) Dificuldade de detecção do NeuO por imunoistoquímica: apesar de ser um 

excelente método para detecção de NeuO, a imunoistoquímica não apresentou 

positividade em nenhum dos dez cadáveres estudados por Kim et al (2003). 

Devido à propriedade neurogênica do NeuO, a imunoistoquímica pode não 

identificar todas as formas de terminações neurais, já que pode haver 

terminações jovens e adultas (Hollbrook et al., 2005).  

Mesmo com todas estas dificuldades, a imunoistoquímica realizada através do uso da 

proteína s-100 apresentou positividade em nosso estudo.   
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6.10.2 UTILIZAÇÃO DA IMUNOISTOQUÍMICA PARA VALIDAÇÃO DA HE 

 

 O uso de imunoistoquímica como ferramenta complementar do uso da HE foi 

descrito por diversos autores (Lanza et al.,1993; Kern et al., 2000; Lee et al., 2000; Kim 

et al; 2003; Holbrook et al; 2005). Em todos os fragmentos em que o NeuO foi 

detectado pela imunoistoquímica, o mesmo ocorreu pela HE. Destes 15 fragmentos com 

positividade pela proteína S-100, nenhum foi positivo nos de classificação grau 1 

(acima de 0 e até 25%) (Tabela 8). Analisando essa mesma tabela, percebemos que em 

14 fragmentos, com distribuição de NeuO acima de 50%, a imunoistoquímica foi 

positiva. Ou seja, nos fragmentos de maior prevalência de NeuO, foi mais fácil haver 

positividade para imunoistoquímica. Uma sensibilidade baixa, com especificidade alta 

com um valor preditivo positivo alto pela imunoistoquímica (Tabela 9)  nos faz concluir 

que a proteína S-100 foi importante para confirmar a presença de NeuO nos fragmentos 

analisados pela coloração de HE. 
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7. CONCLUSÕES  

 

 O NeuO apresenta maior probabilidade de ser encontrado na metade posterior 

de CS, com uma prevalência de 98% . Na CS, o NeuO  esteve presente em  89% da 

lâminas, 4,9 vezes maior que os valores da prevalência deste tecido na CM (17,1%).  

 Biópsias de NeuO podem ser realizadas com maior chance de sucesso na CS 

e na sua metade posterior. 

 A HE é um método eficaz para distinção entre NeuO e epitélio respiratório, 

devido a grande concordância entre três patologistas distintos, uma vez que houve 

um índice de concordância de  Índice Kappa predominantemente excelente. 

 A imunoistoquímica apresenta alta especificidade e baixa sensibilidade para a 

detecção de NeuO e, quando associado à HE, apresenta uma excelente função 

complementar. 

 A quantidade total de NeuO foi simetricamente distribuída entre as fossas 

nasais, mas não houve uma concordância entre os lados quanto à maneira como o 

NeuO está distribuído.   

 Esse estudo sugere uma tendência a uma prevalência maior de NeuO no sexo 

feminino.  
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ANEXO A 

Protocolo de Dissecção e Mapeamento Histológico de 
Concha Média e Concha Superior em Cadáveres.  
 
 
 
Nome: ....................................................................................N◦ SVOC:.........  
Idade:........ 

 Procedência: ..................... 
 Sexo: ........ 
 Tempo de óbito: ....... 
 NUMERO DO ESTUDO:  __________ 
 Dça de Base: ___________________ 
 
 Patologista: 1□    2□   3□ 
 
 

I) LOCALIZACAO: HEMATOXILINA EOSINA 
 

 CONCHA MÉDIA DIREITA      
 

REGIÃO ANATÔMICA GRAU GRAU GRAU GRAU GRAU 
METADE ANTERIOR   0    1    2     3    4 
METADE POSTERIOR   0    1   2     3    4 
 
 
CONCHA MÉDIA ESQUERDA    
 
REGIÃO ANATÔMICA GRAU GRAU GRAU GRAU GRAU 
METADE ANTERIOR   0    1    2     3    4 
METADE POSTERIOR   0    1   2     3    4 
 
     
CONCHA SUPERIOR DIREITA 

 
REGIÃO ANATÔMICA GRAU GRAU GRAU GRAU GRAU 
METADE ANTERIOR   0    1    2     3    4 
METADE POSTERIOR   0    1   2     3    4 
 
 
 
CONCHA SUPERIOR ESQUERDA 
 
REGIÃO ANATÔMICA GRAU GRAU GRAU GRAU GRAU 
METADE ANTERIOR   0    1    2     3    4 
METADE POSTERIOR   0    1   2     3    4 

 



 
 

 

88

ANEXO B 
 
Protocolo de Dissecção e Mapeamento Histológico de 
Concha Média e Concha Superior em Cadáveres.  
 
 
 
Nome: ....................................................................................N◦ SVOC:.........  
Idade:........ 

 Procedência: ..................... 
 Sexo: ........ 
 Tempo de óbito: ....... 
 NUMERO DO ESTUDO:  __________ 
 Dça de Base: ________________ 

 
 
 
II) LOCALIZACAO: IMUNOISTOQUÍMICA 

 
 

 CONCHA MÉDIA DIREITA      
 

REGIÃO ANATÔMICA PRESENTE AUSENTE 
METADE ANTERIOR        
METADE POSTERIOR        
 
 
CONCHA MÉDIA ESQUERDA        
 
REGIÃO ANATÔMICA PRESENTE AUSENTE 
METADE ANTERIOR        
METADE POSTERIOR        
 
 
                                                                                                                                                                         
CONCHA SUPERIOR DIREITA 
 
REGIÃO ANATÔMICA PRESENTE AUSENTE 
METADE ANTERIOR        
METADE POSTERIOR        
 
CONCHA SUPERIOR ESQUERDA 
 
REGIÃO ANATÔMICA PRESENTE AUSENTE 
METADE ANTERIOR        
METADE POSTERIOR        
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ANEXO C 

Tabela 15 - Interpretação dos valores do coeficiente de 

concordância Kappa para dados categóricos 

Valor de Kappa Força de Concordância 

0,0 – 0,20 Desprezível 

0,21 – 0,40 Fraca 

0,41 – 0,60 Moderada 

0,61 – 0,80 Forte 

0,81 – 1,0 Quase Perfeita 

1,0 Perfeita 
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