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 RESUMO: A fibrose submucosa oral (OSF) é uma condição crônica progressiva que afeta a cavidade oral, 

orofaringe e terço superior do esôfago. É uma alteração oral potencialmente maligna. Os autores 

coletaram e analisaram a literatura existente para estabelecer a taxa geral de transformação maligna 

(MTR). Uma análise retrospectiva da literatura científica médica e odontológica foi realizada usando bases 

de dados online indexadas para o período de 1956 a 2021. A qualidade dos estudos incluídos foi avaliada 

pela Escala Newcastle-Ottawa (NOS). Uma meta-análise foi realizada usando um modelo de efeitos 

aleatórios juntamente com testes estatísticos para heterogeneidade. A proporção geral de malignidade 

em todos os estudos foi de 0,06 (IC 95%, 0,02-0,10), indicando um risco geral de transformação maligna 

de 6% em todos os estudos e coortes. As análises de subgrupo revelaram fortes diferenças na proporção 

de malignidade por base etnia/coorte; Chinês = 0,02 (IC 95% 0,01-0,02), taiwanês = 0,06 (IC 95% 0,03-

0,10), indiano = 0,08 (IC 95% 0,03-0,14) e paquistanês = 0,27 (IC 95% 0,25-0,29). No geral, a MTR foi de 

6%; porém, foi observada uma ampla heterogeneidade dos estudos incluídos. Variações geográficas do 

MTR foram notadas, mas não estatisticamente significativas. Mais estudos são necessários para analisar 

a diferença entre os grupos de coorte.  

PALAVRA-CHAVE: fibrose submucosa oral; taxa de transformação maligna; alterações orais 

potencialmente malignas; Cancro oral; carcinoma espinocelular oral; noz de areca; noz de bétele 



1. Introdução 

A fibrose submucosa oral (OSF) é uma condição crônica progressiva que afeta a cavidade, 

orofaringe e terço superior do esôfago. É uma doença potencialmente maligna, cujo potencial 

maligno foi descrito pela primeira vez por Paymaster [1]. É caracterizada por atrofia epitelial da 

mucosa oral, inflamação justa-epitelial e fibrose crônica de a lâmina própria, resultando nos 

sintomas característicos de trismo progressivo, disfagia, sensação de queimação e intolerância 

a alimentos condimentados [2-4]. A OSF parece ter uma distribuição geográfica definida, 

afetando populações de países predominantemente do Sudeste Asiático, incluindo Índia, 

Taiwan, China, Bangladesh, Malásia, Singapura, Tailândia e Sri Lanka, mas também foi relatado 

em outros países como África do Sul e Arábia Saudita [2–4]. A prevalência de O SF em países 

europeus é baixa, com casos em países europeus predominantemente associados a grupos 

étnicos de origem asiática [2–4]. Em 1996, estimava-se que aproximadamente 2,5 milhões de 

pessoas tinha OSF e esse número dobrou para aproximadamente 5 milhões globalmente [2,3]. 

Isto é considerado um problema de saúde pública em muitos países do Sudeste Asiático [ 5]. A 

etiologia da OSF é de natureza multifatorial envolvendo fatores ambientais (capsaicina em 

pimentas, tabaco e deficiências de micronutrientes), fatores genéticos e imunológicos. Tem sido 

amplamente estabelecido que o principal fator etiológico no desenvolvimento da OSF é o uso 

de noz de areca. A noz de areca é o fruto inteiro sem casca da árvore de noz de areca. Se a casca 

for removida e a semente ou núcleo interno é obtido, isso é conhecido como noz de bétele. A 

Agência Internacional de investigação em cancro classificou a noz de areca como um agente 

cancerígeno do Grupo I [2,6]. A noz de areca contém uma série de substâncias como cobre, 

alcalóides e compostos flavonóides que desempenham um papel na produção das alterações 

histológicas observadas na OSF. Os alcalóides presentes na areca são a arecolina (principal 

constituinte), arecaidina, guvacina e guvacolina. Arecaidina é mais potente que a arecolina e sua 

disponibilidade no meio oral é aumentada pela presença de cal [Ca(OH)2], que hidrolisa a 

arecolina em arecaidina [2,4]. Os flavonóides incluem taninos e catequinas e estes têm um efeito 

sinérgico com alcalóides. A natureza pré-maligna da OSF foi descrita pela primeira vez em 1956 

por Paymaster [1], que observaram carcinomas de células escamosas orais em um terço de uma 

coorte afetada pela doença. Pindborg et al. [7] relataram uma taxa de transformação maligna 

(MTR) de 2,8%, enquanto outro estudo em 1984 relatou uma maior MTR de 4,5% durante um 

período médio de acompanhamento de 8 anos [8]. Murti et al. em 1985 relataram um MTR de 

7,6% durante um período de 15 anos [1,7-9]. O risco exato de alteração maligna da fibrose 

submucosa oral (O SF) é desconhecido e pode ser agravado por números variáveis relatados na 

literatura, que podem impactar a intervenção e prognóstico do paciente. 

Enquanto uma recente revisão sistemática e metanálise calcularam o MTR em 4%, os autores 

notaram a disponibilidade limitada de estudos [10]. O objetivo desta revisão sistemática foi 

reunir e analisar a literatura existente sobre fibrose submucosa oral (OSF) e estabelecer a taxa 

geral de transformação maligna (MTR). Isso foi alcançado avaliando artigos em inglês e não 

inglês na estratégia de busca e adotando o Newcastle-Ottawa Escala (NOS) para avaliar a 

qualidade dos estudos. 

 

2. Materiais e métodos 

A revisão sistemática seguiu os Itens de Relatório Preferenciais para Revisões Sistemáticas e 

diretrizes de declaração de Meta-Análises (PRISMA) [11]. Os principais aspetos do protocolo são 

resumidos abaixo. 



2.1. Registro de protocolo 

A revisão sistemática atual está registrada no International Prospective Register of Systematic 

Reviews (PROSPERO), University of York’s Center for Review and Dissemination sob o número de 

identificação CRD42021216333. O protocolo registrado pode ser acessado em: 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=216333 (acessado em 23 

de janeiro de 2022).  

 

2.2. Seleção de palavras-chave 

Uma busca sistemática da literatura científica foi realizada para artigos publicados de 1956 a 

2021. A pesquisa bibliográfica foi realizada no PubMed, Web of Science, PsycINFO, Google 

Scholar e o Cochrane Database/Cochrane Central usando palavras-chave com base nos objetivos 

do estudo. Uma busca manual da literatura foi adicionalmente realizada e consistiu em uma lista 

de referências dos artigos selecionados, e uma lista de referências de revisões sistemáticas 

recentes sobre o tema. Após a remoção dos artigos duplicados, 90 registros no total foram 

retidos para triagem. A estratégia de pesquisa detalhada está disponível online: 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42021216333 (acessado em 

23 de janeiro de 2022) [Mylonas P, Albuquerque R, Murthy V, Yogarajah S, Carey B, Diniz-Freitas 

M, Monteiro L, Lodi G, Fricain JC. Fibrose submucosa oral: uma revisão sistemática e análise das 

taxas de transformação maligna relatadas. PROSPERO 2021 CRD42021216333]. Termos de 

pesquisa: “fibrose submucosa oral”, mais: “transformação maligna”, “malignidade”, “pré-

malignas”, “pré-cancerosas” e “cancro”. Expressões lógicas compostas com Operadores 

booleanos também foram executados nos mesmos campos da Web of Science: (oral E 

submucosa E fibrose E transformação E taxa E (cancro OU maligno OU pré-maligno OU pré-

canceroso)). 

Após uma extensa pesquisa na literatura, esta revisão sistemática utilizou tanto e estudos de 

coorte retrospectivos. Nenhum ensaio clínico randomizado controlado (RCT) estava disponível 

para uso na revisão sistemática. Os artigos foram selecionados com base se os resumos 

incluíram informações sobre episódios de transformação maligna ou associação com 

malignidade oral. 

 

2.3. Processo de Seleção de Estudos e Extração de Dados 

Uma pesquisa de banco de dados atualizada foi realizada por PM e VM. Os processos de 

filtragem e triagem foram conduzidos independentemente por dois investigadores (SY e GL) e 

foram supervisionados pelo líder do grupo (RA) que julgou e resolveu quaisquer discrepâncias 

ou discrepâncias acordo. Dois revisores (VM e PM) extraíram os dados independentemente, 

usando um processo de extração de dados padrão, e dois outros autores (RA e GL) verificaram 

a entrada de banco de dados resultante contra o manuscrito completo. A calibração do revisor 

foi realizada antes da extração de dados, pedindo aos revisores para extrair dados de artigos 

específicos e comparando a similaridade e consistência das informações extraídas. O processo 

de calibração envolveu treinamento primário para os revisores sobre a seleção e extração de 

dados de estudos com base em critérios de elegibilidade. Os revisores foram convidados a julgar 

se um estudo era elegível ou não com base em uma amostra de 20% dos estudos. Uma vez que 

tenham alcançado um nível apropriado de concordância (concordância inter-examinadores de 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=216333


Kappa ≥ 0,81), os revisores realizaram os processos de triagem de forma independente. Um 

processo semelhante para extração de dados foi realizado, com revisores calibrando para 

extração de dados em uma amostra de 20%. Quando atingiram Kappa ≥ 0,81, foi realizada a 

seleção dos dados relevantes, conforme destacado no PROSPERO. 

Os critérios de inclusão para a seleção do artigo incluíram todos os prospectivos e retrospectivos 

estudos de coorte em qualquer idioma, com detalhes claros confirmando o número de pacientes 

posteriormente diagnosticado com cancro da boca. Esta série de casos incluiu resumos de 

reuniões e estudos clínicos observacionais. Critérios de inclusão adicionais incluíram o número 

de pacientes recrutados e etnia do paciente. Relatos de casos individuais foram excluídos da 

revisão sistemática final, pois não é possível calcular o risco relativo de desenvolver OSF de tais 

trabalhos. 

 

2.4. Avaliação de Risco de Viés 

Dois revisores (PM e VM) avaliaram independentemente e, em seguida, cruzaram as avaliações 

de risco de viés para cada estudo incluído (n = 16). A NOS foi usada para avaliar a qualidade dos 

estudos inscritos. Isso foi definido por três parâmetros de qualidade com um total de 9 pontos 

[12]. Estudos com pontuação NOS superior a 6 foram considerados de alta qualidade [13]. Dois 

revisores (VM e RA) realizaram as avaliações de qualidade separadamente e, no caso de 

qualquer desacordo, a decisão final foi decidida por consenso, primeiro entre si e em caso de 

dúvida com os demais autores. 

2.5. Resumo de Medidas e Métodos de Análise 

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o software LibreOffice Calc v3.6. o software 

foi usado para calcular medidas descritivas, incluindo valores médios para variáveis. Os casos de 

OSF foram categorizados para fins de comparação de acordo com a etnia da coorte. Testes de 

significância, como o teste t de Student não pareado para comparação de médias, foram 

realizado para os conjuntos de dados brutos; um valor de p < 0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo. 

Foi realizada uma meta-análise usando um modelo de efeitos aleatórios de uma única proporção 

após teste estatístico para heterogeneidade. Os resultados agrupados da meta-análise foram 

realizados para cada subgrupo (com base na etnia da coorte) e para os estudos em geral. O MTR 

baseou-se na análise de subgrupo e de grupo geral. Os intervalos de confiança foram fixados em 

95% e o peso de cada estudo foi calculado como uma percentagem de todos os estudos incluídos 

na meta-análise. Um gráfico de funil foi utilizado juntamente com o teste de Egger para 

determinar estudo viés e heterogeneidade. Além disso, o método Trim and Fill foi realizado para 

remover quaisquer estudos atípicos e ajustar para qualquer viés de publicação ou conjuntos de 

dados ausentes, e para determinar a sensibilidade dos dados de meta-análise agrupados 

originais a qualquer viés de publicação. 

 

3. Resultados 

Dos 741 artigos iniciais identificados, incluindo 47 estudos de língua não inglesa, um total de 45 

artigos foram selecionados para revisão de texto completo (Figura 1). Destes, 29 foram 

posteriormente excluídos da análise sistemática final. A principal razão pela qual os estudos 



foram excluídos foi que eram relatos de casos discutindo taxas isoladas de transformação. 

Dezasseis estudos preencheram os critérios de inclusão e foram incluídos na análise [7–9,14–

26]. Quatorze dos 16 estudos incluídos eram artigos em inglês (Tabela 1). Quarenta e cinco 

artigos de língua não inglesa foram excluídos porque não atendiam aos critérios de inclusão. A 

grande maioria desses 45 estudos não especificou um dos seguintes: idade média, razão de 

gênero, critérios para diagnóstico e desenho do estudo. Os estudos incluíram 16 diferentes 

coortes de pacientes. O estudo mais antigo utilizado foi publicado em 1964. Sete dos estudos 

foram retrospectivo e nove prospectivos. No total, 8.516 pacientes com OSF foram avaliados 

com 780 malignidades associadas observadas em um período de tempo variável. Proporção de 

gênero apresentou predominância masculina para OSF. Seis estudos eram da Índia, cinco eram 

da China, cinco eram de Taiwan e um do Paquistão. Avaliação da qualidade da coorte incluída 

estudos baseados na NOS é demonstrado na Tabela 2. 

Usando o NOS, a maioria dos estudos obteve pontuação abaixo de 5 (n = 13), as pontuações 

mais baixas sendo 3 (n = 2) e três estudos pontuaram >6. A razão para os baixos escores foi 

atribuída a períodos de acompanhamento não especificados e falta de análise comparativa de 

coorte. A maioria dos estudos transversais não tiveram um controle robusto para diferenças em 

sua coorte, principalmente relacionadas à demografia do paciente. Muitos dos estudos não 

relataram mal e para proporção feminina ou média de idade para comparação (Tabela 1). 

Em estudos individuais, a transformação variou de 0 a 26,6% com uma média de 7,3% como 

mostra a Tabela 1. A média foi calculada tomando-se a soma de taxas estimadas de 

transformação calculadas para cada estudo; o número de pacientes diagnosticado com cancro 

foi dividido pelos respectivos tamanhos de coorte para dar um valor calculado/estimado taxa de 

transformação. A comparação do escalonamento das taxas relatadas de acordo com o tamanho 

das coortes mostrou que os estudos realizados em coortes indianas tendiam a indicar uma maior 

taxa de transformação em comparação com coortes chinesas 

 



 

 

 

A fim de determinar as diferenças na MTR entre diferentes coortes étnicas, por cada etnia 

calculamos a soma do número de pacientes diagnosticados com cancro e dividido pelo número 

total de coortes. Isso permitiu a determinação da taxa bruta de transformação de OSF para cada 

etnia observada. Os casos indianos de OSF mostraram uma MTR calculada de 5,4%, enquanto 

na China os casos de OSF mostraram uma MTR calculada de 1,6%, e para os casos taiwaneses, a 

MTR calculada foi de 5,6%. Uma comparação do MTR diferente entre as coortes indianas e 

chinesas/taiwanesas não foram estatisticamente significativas (teste t de Student, p = 0,232). O 

MTR cumulativo bruto de OSF para todos os conjuntos de dados combinados, equivalendo a 

8.516 casos com 780 diagnósticos de malignidade relatados, foi calculado em 9,2%. O número 

total de casos de cancro confirmados foi dividido pelo número total de pacientes atendidos em 

todos os estudos, para produzir um MTR cumulativo bruto de OSF usando todos os conjuntos 

de dados combinados. Os dados considerados na revisão sistemática originaram-se de estudos 



com diferentes tamanhos de coorte. É possível que tamanhos de coorte maiores com períodos 

de acompanhamento mais longos possam levar a uma maior confiança na taxa de 

transformação registada subsequente. Uma comparação do efeito do tamanho da amostra no 

MTR relatado de OSF por grupo racial, como visto na Figura 2, foi realizado através da realização 

de regressão linear e logarítmica análise do respectivo número de casos e subsequente 

proporção de malignidades diagnosticados de acordo com a etnia. Os dados dos casos indianos 

foram considerados usando regressão logarítmica, enquanto os dados combinados chineses e 

taiwaneses foram analisados com regressão. Para os dados do estudo indiano de OSF, houve 

uma forte correlação positiva entre tamanho da amostra e percentagem de malignidades 

relatadas. A Figura 3 mostra os efeitos da amostra tamanho no MTR; uma análise de regressão 

linear foi realizada utilizando todos os conjuntos de dados que mostrou apenas uma tendência 

negativa fraca (R2 = 0,0357).  

 

 

 

 



Uma meta-análise de efeitos aleatórios de uma única proporção foi realizada para determinar a 

proporção de casos malignos dentro da coorte de casos diagnosticados de OSF, devido à alto 

nível de heterogeneidade nos estudos incluídos (I2 = 83%). Os resultados indicaram que o 

proporção geral de malignidade em todos os estudos foi de 0,06 (IC 95%, 0,02–0,10), indicando 

uma chance geral de 6% de transformação maligna em todos os estudos e coortes (Figura 4). 

A análise de subgrupo revelou fortes diferenças na proporção de malignidade de acordo com 

etnia/coorte, chinês = 0,02 (IC 95% 0,01–0,02), taiwanês = 0,06 (IC 95%, 0,03–0,10), Indiano = 

0,08 (IC 95%, 0,03–0,14) e paquistanês = 0,27 (IC 95% 0,25–0,29). A forma do funil (Figura 5) foi 

simétrica e não indicou a presença de altos níveis de viés de publicação, embora houvesse um 

grau de heterogeneidade de estudo. Além disso, o Teste de Egger (p > 0,05) não sugeriu a 

presença de viés de publicação. A análise do método Trim and Fill (Trimfill: proporção = 0,09; IC 

95% =[ 0,05; 0,15]) indicou que os dados gerais da meta-análise não não muda 

significativamente e que há pouco ou nenhum efeito devido ao viés de publicação. 

 

 

 



 

4. Discussão 

Os resultados confirmam a OSF como uma doença potencialmente maligna; no entanto, a taxa 

exata de MTR não pôde ser calculada com precisão. Houve predominância masculina para OSF 

em todos os estudos, com exceção de um relato por Pindborg que mostrou predominância 

feminina [7]. O desequilíbrio de gênero pode ser atribuído, em parte, ao maior 

consumo/mastigação de produtos à base de castanha de areca pelos homens. Hazarey et al. em 

2007 [20] realizaram um estudo transversal de base hospitalar e concluíram houve 

predominância definitiva do sexo masculino nos casos de OSF, com uso concomitante de tabaco 

e os produtos de noz de areca também são maiores nos machos. Esta observação é apoiada por 

semelhantes estudos [1,3,27,29]. Assim como em outras revisões sistemáticas, houve falta de 

informações de como o diagnóstico foi estabelecido [10]. A variação geográfica nas taxas 

relatadas de alteração maligna pode ser atribuída a diferenças nos hábitos associados ao uso da 

noz de areca. Taxas de malignidade mudança foram geralmente maiores para casos relatados 

na Índia versus aqueles relatados na China, o que está de acordo com os achados de Zhang e 

Reichart [ 30]. Isso pode ser devido diferenças nos hábitos de consumo da noz de areca entre os 

dois países e/ou o tipo de produtos de noz de areca disponíveis. Os autores afirmaram que a 

prevalência de cancro oral é menor na China, em comparação com a Índia, onde nenhum 

produto de tabaco adicionado é usado na areca formulações de nozes [30]. Os produtos de noz 

de areca variam em sua composição entre a China e Índia. Os autores explicam que a noz de 

areca inteira (casca incluída) é processada por cortar a noz de areca ao meio e marinar em 

diferentes sabores e substâncias, antes de ser embalados industrialmente e vendidos para 

consumo geral [30]. Noz de areca sozinha (descascada) nunca é mastigado, em vez disso, nozes 

processadas inteiras (incluindo casca) são usadas para mastigar e estes são vendidos em 

pequenos sacos. Na China, o tabaco nunca é adicionado aos produtos comercializados produtos 

de noz de areca [30–33].  Na Índia, existem muitos tipos diferentes de areca liofilizada 

comercialmente disponível produtos de nozes, bem como muitos que são caseiros, incluindo 

paan masala, gutkha e mawa. Paan masala contém noz de areca, folha de bétele, hidróxido de 



cálcio e catechu sem tabaco. Mawa é uma mistura básica de noz de areca, tabaco e limão, 

enquanto gutkha é uma combinação de noz de areca seca, tabaco e outros aromatizantes 

químicos [22,29]. Comercialmente os produtos disponíveis possuem maior concentração de 

massa seca de noz de areca e, portanto, uma maior concentração de noz de areca por 

mastigação. Os produtos caseiros de noz de areca tendem a ter um menor teor de noz de areca 

e uma concentração reduzida de noz de areca por mastigação. Produtos comerciais de noz de 

areca estão associados ao desenvolvimento acelerado de OSF quando comparados a variantes 

caseiras, possivelmente devido ao reduzido teor de castanha de areca nas preparações caseiras, 

aliado ao uso da folha de bétele. A folha de betel contém o antioxidante beta-caroteno, que tem 

a capacidade de remover os radicais livres dentro da noz de areca e é considerado possuem 

propriedades anti-mutagênicas [22,29]. Yang et al. [28] analisaram os hábitos de mastigação de 

indivíduos em Taiwan usando areca noz e concluiu que os produtos do tabaco geralmente não 

são usados em conjunto com areca produtos de nozes. Isso também foi demonstrado no estudo 

de Zhang e Reichart em 2007 [30] que a noz de areca fresca encontrada é mastigada sem tabaco, 

mas junto com limão e bétele, bem como um embrulho de folha de bétele. A observação de que 

chineses e taiwaneses coortes que não usam produtos de tabaco em suas preparações de noz-

de-areca pode explicar a menor MTR para esses grupos neste estudo. Embora os estudos 

tenham sido realizados com o objetivo de hábitos de mastigação daqueles que usam produtos 

de noz de areca, uma comparação do efeito da o uso de tabaco no MTR ainda não foi realizado. 

Um estudo realizado por Reddy et al. em 2011 [29] olhou especificamente para a noz de areca 

hábitos de mastigação de uma coorte de pacientes na Índia, a maioria do sexo masculino. Quase 

metade da turma avaliados (47%, da Tabela 2, {22 + 152}/390) relataram uso concomitante de 

tabaco com produtos de nozes mawa e gutkha areca. Led de uso combinado de tabaco e noz de 

areca ao desenvolvimento de formas mais graves de OSF em comparação com o uso de noz de 

areca sozinho [29]. Tanto a frequência quanto a duração do uso da noz de areca parecem 

desempenhar um papel no desenvolvimento de O SF. Reddy et al. [16] sugeriram que o tempo 

de mastigação sem cuspir durante o uso da noz de areca também pode influenciar o início do 

desenvolvimento de OSF. Uma maior gravidade de OSF foi associada com o seguinte: maior 

frequência e maior duração do uso de noz de areca e aumento da duração da retenção de saliva 

enquanto mastiga antes de cuspir. Este achado está de acordo com outros autores [21]. Em 

contrapartida, outros autores propuseram que a frequência de uso foi mais importante do que 

a duração total de uso [30,33,34]. Zhang e Reichart em 2007 [17] afirmaram que a prevalência 

de cancro oral é menor em China, em comparação com a Índia. Essa diferença na MTR entre os 

diferentes grupos étnicos foi também confirmada por Zhang et al. em 2012 [35] quando 

analisaram os hábitos de mastigação de diferentes províncias chinesas e descobriu que o MTR 

da OSF na província de Hunan era menor do que em coortes indianas observadas em outros 

estudos; 1,2–2% em comparação com 7,6–13%, respectivamente. 

Nesta revisão sistemática, verificou-se que casos indianos e paquistaneses de OSF apresentaram 

maior MTR em comparação com casos chineses e taiwaneses. Além disso, o cálculo A MTR, que 

analisou uma comparação geral de todos os casos de OSF agrupados por etnia, indicou que a 

MTR foi mais alta para coortes indianas versus coortes chinesas e taiwanesas. Este pode ser 

devido a diferenças nos hábitos de mastigação e à maior concentração de produtos de noz de 

areca disponíveis, bem como o uso concomitante frequente de tabaco na Índia em comparação 

com China e Taiwan. Deve-se ter cautela ao interpretar os resultados do Paquistão, dado apenas 

1 estudo (de grande tamanho de coorte) foi incluído na presente análise. Padronizado é 

necessário relatar pesquisas sobre OSF, principalmente em regiões como o Paquistão, para 

permitir análise estatística precisa e robusta e registro de resultados clínicos [23]. Os produtos 



de noz de areca estão sendo cada vez mais usados por crianças. Gupta et al. em 2013 [36] 

relataram dois casos pediátricos de OSF em crianças de 5 e 12 anos. pesquisa é conduzida para 

estudar os efeitos do uso pediátrico da noz de areca para avaliar qualquer diferença na MTR em 

comparação com os adultos. No geral, a MTR pode ser afetada por uma combinação de vários 

fatores, incluindo posição do produto de noz de areca, frequência e duração do consumo de noz 

de areca, fatores de risco concomitantes para transformação maligna, como tabagismo ou álcool 

consumo e variação genética entre as diferentes etnias. Este estudo demonstrou uma chance 

geral de 6% de transformação maligna em todos os estudos e coortes. Isso é significativamente 

maior do que o MTR relatado para outros tumores orais potencialmente malignos. distúrbios 

como líquen plano oral (1,4%) e lesões liquenóides orais (3,8%) [37]. 

A principal limitação desta revisão é a alta heterogeneidade entre os estudos, resultando em 

desfechos variáveis que tiveram impacto na MTR global calculada. O período de seguimento dos 

pacientes não foi relatado pela maioria dos estudos incluídos, fornecendo poucos dados 

observacionais de longo prazo que podem alterar ainda mais o MTR. O NOS destacou a 

qualidade baixa a moderada dos estudos nesta revisão sistemática, introduzindo, portanto, um 

alto risco de viés. Por fim, esta revisão se baseou predominantemente em artigos escritos em 

inglês. Este é um fator importante ao interpretar os resultados como um total de 14 dos 16 

incluídos eram artigos de língua inglesa. 

 

5. Conclusões 

No geral, o MTR foi calculado em 6% (proporção 0,06, 95% CI 0,01–0,10) enquanto a taxa bruta 

de transformação (taxa bruta cumulativa de transformação de OSF para todos conjuntos de 

dados combinados) foi calculado em 9% (SD + 0,1%). O alto nível de heterogeneidade impactado 

no MTR calculado e reforça a necessidade de padronização dos artigos. Variações 

regionais/étnicas na probabilidade de transformação maligna de OSF foram também 

observados com população chinesa = 0,02 (IC 95% 0,01–0,02), taiwaneses = 0,06 (IC 95%, 0,03–

0,10), Indianos = 0,08 (IC 95%, 0,03–0,14) e paquistaneses = 0,27 (IC 95% 0,25–0,29). Pesquisa 

adicional é necessária para garantir a robustez da análise estatística, dada a heterogeneidade 

do estudo e falta de artigos padronizados em alguns países. 
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