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Resumo

O câncer bucal é uma neoplasia que se instala no epitélio oral e pode ser originada a partir de da-
nos acumulados no DNA celular, onde agentes genotóxicos, como álcool, fumo, má higienização 
bucal e lesões teciduais provocadas por aparelhos ortodônticos, contribuem como fatores de risco 
para predisposição a alterações genéticas ou morte celular. O presente trabalho busca a interpre-
tação dos efeitos provocados por alguns destes agentes às células do epitélio oral, pela observação 
da presença de binucleação e de micronúcleos, pequenos fragmentos globulares de DNA que se 
formam durante a divisão celular. Para a realização do trabalho, utilizaram-se 30 estudantes da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, submetidos ao preenchimento de questionários de 
caracterização de hábitos e consumo de bebidas. Os selecionados foram classificados em grupos 
distintos: abstêmios, alcoolistas e usuários de aparelho ortodôntico. A coleta do material biológi-
co foi feita com escova do tipo cytobrush para a retirada das células epiteliais da mucosa oral. As 
células foram fixadas em solução salina a 0,9% e fixador Carnoy, e as lâminas de esfregaço foram 
coradas com Schiff/Fast-Green. A análise das lâminas foi realizada em microscopia óptica. A 
presença de micronúcleos e binucleação foi identificada em todos os grupos, porém, o número de 
achados de ambas foi maior no grupo de alcoolistas do que nos grupos de usuários de aparelho 
ortodôntico e no grupo-controle. Podemos concluir que o teste do Micronúcleo é uma importan-
te ferramenta quantitativa para se prever a predisposição ao câncer bucal, evidenciando o consu-
mo de bebidas alcoólicas como um dos maiores agentes de efeito genotóxico. É, pois, necessária a 
conscientização dos estudantes e da população sobre as consequências do uso frequente.
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1. Introdução
A entrada de jovens adultos no Ensino Superior é 
um momento de mudança, inicialmente, marcada 
pela realização de estar em uma universidade, pro-
movendo novas relações sociais e formas de com-
portamento. Esta fase da vida vem acompanhada 
de mudanças biológicas e característica instabili-
dade psicossocial (WAGNER; ANDRADE, 2008). 
Estudos epidemiológicos sobre o uso de bebidas 
alcoólicas e outras drogas têm demonstrado que os 
estudantes universitários representam o grupo mais 
susceptível ao abuso de álcool, havendo o crescente 
aumento do consumo e de usuários dependentes 
ao longo do tempo, o que representa um problema 
crônico, observado também na população em ge-
ral, e que se inicia em idades cada vez mais reduzi-
das (GALDURÓZ; CAETANO, 2004; ANDRADE; 
SILVEIRA, 2013). 

De acordo com estimativas do INCA (2014) para os 
anos de 2014 e 2015, são esperados no Brasil cer-
ca de 580 mil novos casos de câncer. Para os casos 
de neoplasias da cavidade oral, no ano de 2014, são 
estimados 11.280 em homens e 4.010 em mulheres. 
De acordo com Ramirez e Saldanha (2002), o consu-
mo de bebidas alcoólicas e o tabagismo representam 
os fatores de maior contribuição para o desenvol-
vimento de lesões malignas na cavidade oral, pelo 
dano causado ao DNA celular, podendo aumentar 
em até 38 vezes seu risco quando estão simultanea-
mente presentes (ZYGOGIANNI et al, 2011). En-
tretanto, segundo Brener et al. (2007), o consumo 
isolado de álcool não está associado à fase inicial 
da carcinogênese oral, podendo esse ser um agente 
potencializador dos efeitos carcinógenos do cigarro. 

O álcool é considerado genotóxico devido à sua 
capacidade de gerar erros durante a divisão celu-
lar em células com elevadas taxas mitóticas, mo-
dificando o seu padrão normal e gerando lesões 
pré-neoplásicas. (DÍAZ et al., 2013) O acetaldeído, 

composto resultante da metabolização do álcool, é 
o responsável pelo aumento da passagem de carci-
nógenos pelas membranas celulares, com atividade 
solubilizante das mesmas, permitindo a entrada de 
substâncias potencialmente genotóxicas nas célu-
las (HOMANN et al., 1997). 

Existem diversos agentes físicos que geram irritação 
crônica na mucosa oral, dentre os quais, podemos 
evidenciar os aparelhos ortodônticos, dentaduras, 
dentes irregulares, alimentos quentes ou picantes, 
relatados como fatores que contribuem para o de-
senvolvimento de lesões malignas (ANDRADE et 
al., 2005). Segundo Mashberg e Samit (1995), ape-
nas a irritação física nesse tecido representa pouco 
ou nenhum efeito sobre o processo natural do carci-
noma oral. Outros fatores associados, como má hi-
gienização bucal e exposição ocupacional, também 
têm sido descritos na literatura como contribuintes 
ao desenvolvimento de neoplasias (HOMANN et 
al., 1997; FLORES; YAMAGUCHI, 2008; STICH; 
ROSIN, 1983; TOLBERT et al., 1992). 

A composição do micronúcleo é representada por 
frações de cromátides ou cromossomos acêntricos 
ou aberrantes que não migraram para o núcleo 
principal após a divisão mitótica (STICH; ROSIN, 
1983; TOLBERT et al., 1992). A formação do mi-
cronúcleo em tecido epitelial pode ser resultante 
de uma lise na molécula de DNA, dias ou semanas 
após a ação de carcinógenos, quando as células da 
camada basal estão em divisão, e quando o reparo 
é pouco eficiente (FENECH et al., 1999).

De acordo com Carrad (2007), apesar de o aumen-
to da frequência de micronúcleos estar relaciona-
do com a interação dos agentes genotóxicos, sua 
presença não pode ser entendida como um evento 
necessariamente negativo. Seu aparecimento pode 
decorrer do mecanismo de adaptação que o orga-
nismo realiza em resposta a um dano, provocado 
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por agentes internos ou externos, para que a célula 
mantenha suas funções.

Stich (1983) enfatiza que o Teste do Micronúcleo 
(MN) é uma ferramenta de auxílio ao processo de 
indicação de lesão pré-neoplásica, através da men-
suração da quantidade dessas alterações encon-
tradas nas células com maior exposição a agentes 
mutagênicos. Esse teste, considerado padrão ouro 
para avaliação citogenética de lesões que ocorrem 
no DNA, pode ser utilizado no monitoramento de 
indivíduos frequentemente expostos aos fatores de 
risco, sendo um indicativo para a mudança de hábi-
tos para aqueles indivíduos que ainda não apresen-
taram sinais evidentes de danos ou de alterações ce-
lulares (ANDRADE et al., 2005; CARVALHO et al., 
2002). O uso de técnicas de hibridização fluores-
cente in situ tem permitido encontrar a origem dos 
micronúcleos, promovendo a determinação, com 
mais eficácia, do efeito clastogênico e aneugênico 
de agentes genotóxicos (ZALACAIN et al., 2005).

A avaliação do potencial mutagênico de agentes 
químicos, físicos e biológicos permite uma maior 
compreensão dos fatores de predisposição à ocor-
rência de neoplasias. Neste sentido, a elaboração de 
estudos controlados por meio da aplicação do Tes-
te do MN permite a avaliação dos fatores de pré-
disponibilidade para o desenvolvimento do câncer 
bucal em grupos expostos a agentes genotóxicos. O 
presente estudo buscou verificar os efeitos genotó-
xicos provocados por alguns desses agentes às cé-
lulas do epitélio oral de estudantes universitários.

2. Metodologia
O presente estudo foi desenvolvido com estudantes 
da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB), na faixa etária entre 18 e 26 anos, sele-
cionados a partir de um questionário elaborado e 
baseado no teste AUDIT (Alcohol Use Disorders 
Identification Test), padronizado pela OMS (Or-
ganização Mundial de Saúde) (WHO, 2001), que 
buscou caracterizar os hábitos para o consumo de 
bebidas alcoólicas no grupo estudado. Todo o pro-

tocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa com Seres Humanos da UFRB, sob no CAAE 
02768212.0.0000.0056. Como critérios de exclusão, 
foram retirados aqueles indivíduos com lesões visí-
veis na boca, aqueles que colocaram aparelho or-
todôntico nos últimos 12 meses ou com consumo 
menor que 12 doses/semana. Todos os outros par-
ticipantes da pesquisa que não obedeceram aos cri-
térios de exclusão foram incluídos. Após o preen-
chimento do questionário, os estudantes elegíveis 
foram subdivididos em 3 grupos distintos, com 10 
indivíduos cada: etilistas (consumo de 12 unidades 
ou mais nas últimas duas semanas, onde cada uni-
dade equivale a 1 copo de cerveja ou chopp, 1 taça 
de vinho ou ½ dose de bebida destilada), usuários 
de aparelho ortodôntico e abstêmios não usuários 
de aparelho e não fumantes (grupo- controle).

Para a análise do efeito genotóxico, foram utiliza-
das células da mucosa bucal através da técnica de 
Stich e Rosin (1983). No procedimento, utilizou-se 
para a coleta das células uma escova tipo cytobrush, 
friccionando levemente a região da borda lateral da 
língua, assoalho bucal e lábio inferior. O material 
coletado foi armazenado em tubos estéreis conten-
do 2 ml de solução de cloreto de sódio a 0,9% (so-
lução fisiológica) e 3 ml de fixador Carnoy, arma-
zenado sob refrigeração até o uso no ensaio. Foram 
confeccionadas duas lâminas por indivíduo, cora-
das pela reação de Feulgen (Schiff /Fast-Green). 
No total, foram analisadas 1000 células por indi-
víduo. A análise das lâminas foi realizada por um 
único avaliador, em teste cego e com a utilização 
de um microscópio óptico em aumento de 400x. 
Para o tratamento estatístico dos dados, foram rea-
lizados testes não paramétricos de Mann-Whitney 
para a comparação da frequência de alterações entre os 
grupos expostos e o controle e Kruskal-Wallis, entre os 
três grupos, utilizando o software GraphPad Prism 5®, 
com grau de significância de 5%. 

3. Resultados e Discussão
Os resultados sobre a caracterização do consumo 
de bebidas alcoólicas no grupo etilista demons-
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traram que a cerveja/chopp foi o tipo com maior 
consumo de unidades durante o período de expo-
sição, com 85,4%, seguido das bebidas destiladas, 
12,7%, e vinho com 1,9%. Os dados do presente 
estudo corroboram os achados de Barbosa et al. 
(2013) que, em um estudo realizado com 338 es-
tudantes de Medicina na Universidade Federal do 
Maranhão, verificou que 64,2% deles consumiam 
bebidas alcoólicas, sendo o tipo mais consumido 
a cerveja/chope, com 78,34% de preferência. Em 
outro estudo realizado com estudantes de Psicolo-
gia da Universidade Federal do Espirito Santo, Dos 
Santos (2013) verificou que, com relação ao uso de 
drogas psicoativas lícitas, a mais utilizada também 
foi o álcool (52,49%), seguida do tabaco (13,12%). 

Os achados das alterações nucleares demonstra-
ram que em todos os grupos analisados houve pre-
sença de algum tipo de alteração. Os resultados do 
Gráfico 1 mostram que, desse total, o grupo que 
apresentou maior frequência foi o grupo etilista 
(53,26%), seguido do grupo de usuários de apa-
relho (23,91%), quando comparados com o gru-
po-controle (22,83%). A análise estatística mos-
trou significância ao comparar os grupos testados 
(Kruskal-Wallis, p=0,0252).

Gráfico 1. Total de alterações nucleares verificadas 
nos grupos testados

As células binucleadas são células que apresentam 
dois núcleos principais, dispostos com certa pro-
ximidade, podendo estar unidos, apresentando 
tanto morfologia como coloração semelhantes a 
um núcleo normal. Tal anormalidade não parece 
estar diretamente relacionada a fatores presentes 

no DNA inicial, mas com eventos que ocorrem ao 
final da divisão celular, resultando em uma célu-
la 4n. (TORRES-BUGARÍN e RAMOS-IBARRA, 
2013). No presente estudo, quando se analisou o 
tipo mais frequente de alteração em cada grupo 
testado, verificou-se que a presença de binuclea-
ções (Figura 1) foi maior no grupo etilista (55,4%), 
quando comparado aos grupos de usuários de 
aparelho (17,64%) e controle (.23,52%) (Gráfico 
2), mostrando diferença significativa (Kruskal-
Wallis, p=0.0186). 

Figura 1. Célula binucleada do epitélio oral. Au-
mento 1000X

Gráfico 2. Presença de binucleações (BN) nos gru-
pos testados

Com relação à detecção de micronúcleos (Figura 
2) nos grupos (Gráfico 3), o grupo etilista apresen-
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tou maior frequência (46,34%), seguido do grupo 
usuário de aparelho (31,07%), quando comparados 
ao controle (21,95%). Estes resultados demons-
traram significância estatística (Mann-Whitney, 
p=0,1911). Entretanto, em estudos anteriores uti-
lizando a técnica de Feulgen, Fenech et al. (1999) 
e Dietz (2000) não encontraram diferença signi-
ficativa entre o grupo-controle e o etilista para a 
presença de micronúcleos. Apesar de tais discre-
pâncias, o aumento na frequência de micronúcleos 
não necessariamente indica se é possível predizer a 
possibilidade de transformação maligna, na medi-
da em que a técnica não permite avaliar a impor-
tância dos fragmentos quebrados para a linhagem 
celular avaliada, tampouco se o DNA presente no 
MN pode ou não ser transcrito. Por outro lado, se 
houver exposição sucessiva a agentes genotóxicos, 
a capacidade de reparo do organismo fatalmente 
será suplantada, o que pode levar a fenômenos 
degenerativos capazes de gerar morte celular ou 
danos cumulativos no sentido da transformação 
maligna (HOMANN et al., 1997). 

Figura 2. Micronúcleo (MN) em célula do epitélio 
oral. Aumento 1000X

Gráfico 3. Presença de micronúcleos (MN) nos 
grupos testados

De acordo com Zalacain (2005), existem outros 
fatores, amplamente estudados, que podem inter-
ferir no aumento da frequência de micronúcleos, 
e que não estão associados a agentes genotóxicos, 
dentre eles, podem-se ressaltar a idade (superior a 
35 anos), gênero (mulheres), como também a pre-
sença de homocisteína no plasma, a carência de 
folato e de vitamina B12, fatores não avaliados no 
presente estudo.

4. Conclusão
As alterações citogenéticas avaliadas, principal-
mente a presença de micronúcleo e binucleação, 
demonstraram ser importantes indicadores de 
predisposição à formação de lesões pré-neoplá-
sicas, com frequência maior em usuários de ál-
cool do que em usuários de aparelhos ortodônti-
cos. O Teste do Micronúcleo, por sua facilidade 
de implantação e baixo custo, pode ser utilizado 
como ferramenta de investigação epidemiológi-
ca e genotóxica em indivíduos que têm hábitos 
nocivos à saúde e pela exposição a fatores am-
bientais diversos. 

APPLICATION OF MICRONUCLEUS TEST FOR EVALUATION  
OF GENOTOXIC POTENTIAL IN ORAL EPITHELIUM OF UNIVERSITY STUDENTS

Abstract

The oral cancer is a neoplasia that installs in the oral epithelium and may originate from accumu-
lated damage to cellular DNA, where genotoxic agents such as alcohol, cigarette, poor oral hygie-
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ne, and tissue damage caused by orthodontic appliances, are also risk factors for predisposition 
of genetic changes or cell death. This study aims the interpretation of the effects of some of these 
agents in the cells of the oral epithelium, by observing the presence of micronuclei and binuclea-
tion, small globular DNA fragments formed during cell division. To carry out the work was used 
30 students of the Federal University of Renconcavo from Bahia, submitted to fill characterization 
habits questionnaires and consumption of alcohol. Those selected were classified into different 
groups: abstainers, alcoholics and orthodontic appliance users. The collection of biological mate-
rial was made with cytobrush to exfoliate the epithelial cells of the oral mucosa. Cells were fixed 
in 0.9% saline solution and Carnoy fixative and the slides were stained with Schiff / Fast Green. 
Slide analysis was performed in optical microscopy. The presence of micronuclei and binuclea-
tion was identified in all groups, but the number of both findings was higher in alcoholics than in 
orthodontic appliance user groups and the control group. We can conclude that the micronucleus 
test is an important quantitative tool to predict the predisposition to oral cancer, evidencing the 
consumption of alcohol as an important agent of genotoxic effects, and then necessary the aware-
ness of students and the general public about consequences of frequent use.

Keywords

Neoplasia. Oral cancer. Tobacco. Alcohol. Cytogenetic.
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