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Biópsia: esta palavr 
ainda assusta? 

Ourante muitos anos 

3 Bióps ia foi utilizada e 
associada a procedimen
tos relac ionados com o 
câncer. Quando um mé
dico dizia que iri a real i
za r o referido ex ame. o 
paciente já tinha em 
mente que estava acome
t i do por um a doença ma 
ligna e não lhe r_cstava 
muito tempo de v ida . 

Hoje esta visão mudou 
muito. mas aind'a muitas 
pessoas re lacio na m este 
exame com o câncer, não 
sendo sua única indicação. 

A Biópsia é um exame 
complementar que auxil ia o 
profissional a chegar em um 
diagnóstico preciso. Portan-
10. este é uti lizado em larga 
escala· na medicina e odon
tologia. Diversos são os pa
cientes que temem a reali
zação deste proccdimenro 
esperando um resultado te
nebroso. Felizmen1e o cân
cer de boca não é tão fre
qüente em comparação com 
outras palologias aborda
das em nossas c línicas -
Departamento de Scmio
log ia da Umesp 1-l ojc a 

,,,. Biõpsfa é uti li zada para do
cnçus virai~. tumores benig
nos, reações alérgicas, bac
ter ianas . fU ngicas (a lguns 
casos), lesões enegrecidas, 
placas brancas, ltaumáticas, 
dentre outras. 

O exame consis te em 
remover parcialmente ou 
totalmente - inc isional ou 
excisional. respec t iva
mente - a lc ão at ravés de 
t écn i ca~ ci nírg icas, po
dendo também ut ilizar a 
Bi óps ia por punção e as
piraç5o através de ser in 
gas desca rtáve is. Geral
mente uti liza-se um bi s tu
r i ou , c m a lgu ns casos, 
um instrumento ro tató rio 
cortan te - punc h. Com o 
pacie nte pre vi a me n te 
anes tesiado, remo ve-se o 
fr agment o co loca nd o-o 
cm um reci piente dev ida
men te es te ri li zado co n
tendo um fixador especí
fico a se r enviado a um la
bora tóri o de aná lises. O 
resultado é ava liado jun
tame nte co m a hi s tó ria 
c lín ica do paciente e com 
os aspec tos c línicos da le-

são, somente ent ão , fe
cha-se 0 diagnós tico fren
te à com patibi lidade dos 
fatos . providenciando um 
p lano de trata mento ade
q uado. A expectati va . do 
resu ltado pode compro
mete r as condições e mo
cionais do paciente, não 
ha vendo mot ivo para ta l. 
pois para se ter certeza 
do ti po da doe nça qu e 
está acometendo a pessoa 
se faz nccess 5rio a rea li 
zação do exame. 

Um exemplo de allcração 
bucal que leva o paciente às 
divagações depressivas pode 
ser vis ta na figura abaixo, 
pois quem olha a lesão - na 
extremidade da seta - acha 
que é urna doença maligna 
devido ao crescimento de te
c ido e sua di mensão. Mas 
para ta l afecção. o único 
exame que terá compiova
ção de uma hipótese de di
agnós tico é a Biópsia, esta 
teve como resultado uma aJ
teração benigna que foi !ra
tada cirur"gicamente sem ne
nhuma seqüela. Neste caso 
o ripo da Biópsia foi ex
cbional. ou ~eia. foi remo
vida toda a lesão para-análi
se. que por aca~o coincidiu 
com o próprio tratamento. 

Espero q ue es te a rtigo 
tenh a desmistificado a im
pressão errada d a temível 
Biópsia e tenha mostrado 
que hoj e é um exame roti
ne iro, relativamente bara
to e fáci l de ser utili zado 
na odontologia. 
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