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RESUMO 

Introdução: A ausência de critérios para distinguir os aspectos clínicos e 
histopatológicos das lesões de líquen plano oral (LPO) e da reação liquenóide oral 
(RLO) já foi descrita por diversos autores. Alguns critérios foram propostos na 
tentativa da diferenciação entre elas, especialmente devido a possível associação do 
LPO com o carcinoma oral. Objetivo geral: Comparar e avaliar a população 
linfocitária e a expressão da selectina-E em lesões de líquen plano oral e reação 
liquenóide oral. Objetivos específicos: verificar a presença e quantificar a 
imunoexpressão, comparando os grupos no que diz respeito as células T, TCD4, 
TCD8, CLA CD4, CLA CD8, selectina-E no LPO e RLO; avaliar se existe correlação 
entre a expressão da selectina-E com a expressão do antígeno cutâneo associado a 
linfócitos no LPO e na RLO. Material e Métodos: estudo aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CAAE: 47567515.1.0000.5243). Os participantes com 
diagnóstico clínico de LPO e RLO foram recrutados no ambulatório de Diagnóstico 
Oral do HUAP-UFF que necessitavam realizar biópsia. O tecido foi congelado e em 
seguida corado em H&E e imunomarcado para CD4/CLA, CD3/CD4, CD3/CD8, 
CD8/CLA, CD62E. Foram selecionadas cinco áreas na lâmina de cada participante 
para a imunofluorescência, sendo contadas no mínimo 150 células e avaliada no 
programa Image J. A análise estatística foi realizada no Programa SPSS 20.0, com 
nível de significância de 5% (p≤0,05). Resultados: foram atendidos 36 participantes, 
destes 25 com diagnóstico histopatológico de LPO e 11 de RLO. Na análise 
intragrupo, no GLPO a comparação entre a quantidade de linfócitos CD3+CD4+ e 
CD3+CD8+ foi estatisticamente significante (p=0,00); e entre os linfócitos 
CD4+CLA+ e CD8+CLA+ também (p=0,031). No GRLO a comparação entre a 
quantidade de linfócitos CD3+CD4+ e CD3+CD8+ não foi estatisticamente 
significante, assim como entre os linfócitos CD4+CLA+ e CD8+CLA+. Na análise 
intergrupos quando avaliadas as células CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CLA+, 
CD4+CLA+ e CD8+CLA+ e a expressão de selectina-E nenhuma variável obteve 
significância estatística. Na avaliação das proporções somente CD3+CD4+/CD3+ e 
CD3+CD8+/CD3+ tiveram significância estatística (p=0,027 e 0,038 
respectivamente). Na análise de correlação entre CD4+CLA+ e selectina-E, e 
CD8+CLA+ e selectina-E, ambos os grupos não apresentaram correlação. 
Conclusão: Os linfócitos CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+CLA+, CD8+CLA+ e 
a selectina-E, estão presentes em ambas as lesões. A maior proporção de células 
CD3+CD4+ na RLO e CD3+CD8+ no LPO sugere que podem ter uma importância 
no mecanismo etiopatogênico dessas lesões. Não foi observada significância 
estatística entre os grupos em relação ao linfócito CD3+, talvez pelo fato de que 
ambas as lesões possuem uma origem inflamatória onde predomina este tipo 
celular. No GLPO a maior presença de linfócitos CD4+CLA+ pode justificar sua 
importância no mecanismo etiopatogênico dessa lesão. A imunoexpressão da 
selectina-E não foi significante, e não houve correlação entre as células CD4+CLA+, 
CD8+CLA+ e a selectina-E nos grupos, sugerindo que outras moléculas de adesão 
podem participar da transmigração de células no mecanismo etiopatogênico das 
lesões. 
 
Palavras- chave: líquen plano oral, reação liquenóide oral, linfócitos, CLA, selectina-
E 



ABSTRACT 

Introduction: Several authors have described the lack of association between 
clinical and histopathological aspects of oral lichen planus lesions (OLP) and oral 
lichenoid reactions (OLR). Some criteria have been proposed in attempt to 
differentiate them, especially due to the possible association of OLP with the 
development of oral carcinoma. Main objective: To evaluate and compare 
lymphocyte population and the expression of E-selectin in OLP and OLR lesions. 
Specific objectives: verify the presence and quantify the immunoexpression, and as 
well as to compare OLP and OLR groups with respect to T cells, TCD4, TCD8, CLA 
CD4, CLA CD8, and E-selectin. Evaluate if there is a correlation between the 
expression of E-selectin and the expression of cutaneous lymphocytes antigen in 
OLP and OLR lesions. Material and Methods: this study was approved by ethic 
committee (CAAE: 47567515.1.0000.5243). The participants with clinical diagnosis of 
OLP and OLR were selected in Oral Diagnosis Clinic of HUAP-UFF for biopsy 
confirmation. Frozen tissue sections were obtained and stained by H&E and 
immunostained for CD4/CLA, CD3/CD4, CD3/CD8, CD8/CLA, and CD62E. Five 
areas were selected at the fragment specimens of each immunostain in both OLP 
and OLR groups, a minimum of 150 cells was counted for immunofluorescence 
evaluation, and the Image J Program was used for the analysis. Statistical analysis 
was performed using SPSS 20.0, considered significance level of 5% (p ≤ 0,05). 
Results: a total of 36 patients were evaluated, 25 had histopathological diagnosis of 
OLP and 11 of OLR. In intragroup analysis the comparison between CD3+CD4+ and 
CD3+CD8+ lymphocytes was statistically significant (p=0.00) in OLPG; and 
CD4+CLA+ and CD8+CLA+ lymphocytes was as well (p=0.031). In OLRG, the 
comparison between CD3+CD4+ and CD3+CD8+ lymphocytes were not statistically 
significant, as well as between CD4+CLA+ and CD8+CLA+ lymphocytes. In the 
intergroup analysis for CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CLA+, CD4+ CLA+ and 
CD8+CLA+ cells and E-selectin expression were not statistically significant. 
However, the proportions of CD3+CD4+/CD3+ and CD3+CD8+/CD3+ were statistical 
significant (p=0.027 and 0.038 respectively). In the correlation, analysis between 
CD4+CLA+ and E-selectin, and CD8+CLA+ and E-selectin for both groups showed 
no correlation. Conclusion: CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+CLA+, 
CD8+CLA+ lymphocytes and E-selectin are present in both OLP and OLR lesions. 
The higher proportion of CD3+CD4+ cells in OLR and CD3+CD8+ cells in OLP 
lesions suggest that they may play an important etiopathogenic mechanism for these 
lesions. It is not observed statistical significance between the groups with respect to 
CD3+ lymphocytes may be because both are inflammatory lesions with the 
predominance of this type of cells. The higher presence of CD4+CLA+ lymphocytes 
in OLPG may justify its importance in the etiopathogenic mechanism. E-selectin 
immunoexpression was not significant and correlations between CD4+CLA+ cells 
and E-selectin, CD8+CLA+ and E-selectin cells are not observed in both group, 
suggesting that other adhesion molecules may play a role in cells transmigration in 
the etiopathogenic mechanism of both lesions. 
 
Key words: Oral lichen planus, Oral lichenoid reaction, Lymphocytes, CLA, E-
selectin 
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1 INTRODUÇÃO 

As lesões liquenóides orais constituem um grupo amplo de lesões que 

possuem características clínicas e/ou histopatológicas semelhantes, e incluem 

o líquen plano oral, a reação liquenóide de contato, a reação liquenóide a 

medicações, a doença do enxerto versus hospedeiro, o lúpus eritematoso, o 

eritema multiforme e a lesão liquenóide displásica.1 

Dentre essas lesões, o líquen plano oral (LPO) e as reações liquenóides 

apresentam características clínicas e histopatológicas bastante semelhantes, 

sendo muitas vezes difícil sua distinção. A importante razão para a 

caracterização dessas lesões está no potencial, ainda controverso, de 

malignização do LPO.2 

O líquen plano oral é uma doença autoimune que acomete cerca de 0,5 

a 2% da população, principalmente mulheres de meia idade.3 Pode se 

apresentar de maneira polimórfica na mucosa oral, sendo seu principal padrão, 

o reticulado.2–5 Em 2003, van der Meeji & van der Waal, observaram que havia 

uma falta de correlação clínico-histopatológica entre as lesões de LPO e então 

propuseram novos critérios, baseados nos critérios da OMS para líquen plano 

oral.6  Esses critérios desde então têm sido seguidos por vários autores na 

tentativa de diferenciar o LPO das reações liquenóides.7,8 

As reações liquenóides de contato são reações de hipersensibilidade 

tipo IV, em que algum material restaurador odontológico ou protético entra em 

contato com a mucosa oral, desencadeando uma resposta alérgica. 

Clinicamente, uma vez removido o fator de irritação, a lesão deve desaparecer 

ou diminuir de intensidade.4   

As reações liquenóides a medicações podem ocorrer devido à inúmeras 

medicações bastante comuns, principalmente no público de meia-idade. 

Segundo Serrano-Sánchez et al. (2010), as principais medicações que podem 

causar reações liquenóides orais seriam: inibidores da enzima conversora de 

angiotensina, anti-inflamatórios não esteroidais, drogas hipoglicemiantes, 

penicilinases, ouro, beta-bloqueadores, metildopa, quinina, quinidina.9 

Clinicamente, a remoção ou troca dessas medicações, como teste terapêutico 

para a resolução das lesões intraorais, pode não ter um resultado satisfatório, 

uma vez que este pode não ser observado imediatamente, e sim em muitos 

meses ou anos após a cessação da medicação. Ainda, o início da lesão pode 



 
 

ocorrer muitos meses ou anos após o início do medicamento e, assim, se torna 

mais difícil a associação entre o medicamento e a lesão intraoral.10 

Histopatologicamente o LPO apresenta características bastante 

peculiares, mas que podem ser encontradas em outras doenças, como o lúpus 

eritematoso, que excetuando a reação liquenóide é um dos principais 

diagnósticos diferenciais.5 

A presença de infiltrado inflamatório predominantemente linfocitário, em 

faixa, na parte superior do tecido conjuntivo; degeneração hidrópica da 

membrana basal, são algumas das principais características do líquen plano. A 

presença de ortoceratose, aquisição de camada granulosa, cristas epiteliais 

afiladas (em dentes de serra) e presença de corpos de Civatte são também 

características histopatológicas do líquen plano oral.11 

Já a reação liquenóide oral (RLO) apresenta um infiltrado inflamatório 

mais profundo e caracteristicamente, existe um misto de linfócitos e outras 

células inflamatórias como plasmócitos, neutrófilos ou eosinófilos.12 Jang 

(2000) relataram ainda a presença de linfócitos CLA+ em lesões de líquen 

plano cutâneo, mas não em reações liquenóides.13 

A etipatogenia do LPO ainda não foi completamente elucidada. Sabe-se 

que os linfócitos T CD8 citotóxicos, ativados pelos linfócitos T CD4 auxiliares 

levam os ceratinócitos à apoptose através de três possibilidades: gram enzima 

B, Fas Fas, ou receptor de TNF-α. Todas essas possibilidades ativam a cascata 

das caspases. O ceratinócito apoptótico fica impossibilitado de secretar 

colágeno IV e laminina V que com a ajuda das metaloproteinases (MMP-9), 

liberadas pelos linfócitos, acarretam no rompimento da membrana basal e a 

entrada de linfócitos no epitélio. Além das metaloproteinases, os linfócitos ainda 

liberam RANTES e TNF-α. Os RANTES irão atrair e levar os mastócitos à 

degranulação, isso ocorrendo leva a liberação de mais TNF-α. Essa grande 

quantidade de TNF-α liberada irá ativar a selectina-E (CD62E ou ELAM-1) dos 

vasos sanguíneos, que é uma molécula de adesão para a migração linfocitária 

e a principal molécula de adesão para a migração do CLA; e irá estimular os 

linfócitos a liberarem mais RANTES. Assim, a doença uma vez instalada, 

dificilmente se resolve, pois existe esse sistema de feedback positivo com 

todas essas células, citocinas e moléculas de adesão.14–19 



 
 

O estudo das populações linfocitárias dessas lesões, assim como da 

molécula de adesão selectina-E se torna interessante, uma vez que sua 

presença ou não, e sua quantificação poderão auxiliar na distinção entre elas.  

 

 



 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

O conceito de autoimunidade foi primeiro descrito por Paul Ehrlich no 

começo do século XX. As respostas autoimunes são semelhantes às respostas 

imunes normais contra patógenos, sendo igualmente ativadas por antígenos, 

porém, antígenos próprios ou autoantígenos, levando à produção de 

autoanticorpos. Quando as reações contra antígenos próprios ocorrem e são 

reguladas de forma inapropriada, elas causam uma variedade de doenças 

autoimunes. Essas doenças são bastante variadas e sua relativa raridade 

indica que o sistema imune desenvolve mecanismos múltiplos para prevenir o 

dano aos próprios tecidos. Provavelmente, o organismo tenta discriminar o que 

é próprio do que é não próprio, no entanto, essas diferenças não são fáceis de 

serem percebidas.20 

  Há mais de 40 anos, o conceito de dermatite reação/interface foi 

introduzido na dermatologia para definir diversas doenças cutâneas 

inflamatórias que apresentavam em comum características histopatológicas. 

Essas características incluem alterações liquefativas/vacuolares dos 

ceratinócitos basais intimamente associado a um arranjo em banda das células 

inflamatórias mononucleares, que consistiam em linfócitos T ativados, 

macrófagos e células dendríticas. Tradicionalmente, essas dermatites têm sido 

subdivididas em desordens linfocitárias, incluindo líquen plano, lúpus discoide, 

lúpus discoide eritematoso, doença do enxerto versus hospedeiro, reação 

liquenóide à drogas. Similar à pele, a mucosa oral é afetada por uma variedade 

de lesões liquenóides que representariam uma resposta a antígenos 

extrínsecos, autoantígenos alterados ou superantígenos. Um consenso recente 

classificou as lesões liquenóides orais em líquen plano, reação liquenóide a 

drogas causada por exposição à droga sistemicamente, reação liquenóide de 

contato causada por uma reação de hipersensibilidade a materiais dentários, e 

doença do enxerto verso hospedeiro. Infelizmente o consenso não foi capaz de 

estabelecer critérios diagnósticos que diferenciem as reações liquenóides do 

líquen plano.21 

O líquen plano é uma enfermidade autoimune relativamente comum que 

pode acometer o paciente no couro cabeludo, unhas, mucosa genital, mas 

principalmente em dois sítios, pele e boca. Apesar do termo líquen plano 



 
 

sugerir uma condição fúngica, trata-se de uma condição inflamatória crônica 

mucocutânea imunologicamente mediada.3–8 

Edwards & Kelsch (2002) afirmaram que o líquen plano pode não 

representar apenas uma forma de doença, mas, algumas entidades 

relacionadas e próximas com apresentações clínicas similares, já que na 

comparação imunológica de duas variantes de líquen plano foi sugerido que 

diferentes mecanismos imunopatogênicos podem estar envolvidos.3 

Respostas de hipersensibilidade podem ser provocadas por células T 

CD4 ou CD8, dependendo da via pela qual o antígeno é processado. O 

antígeno pode reagir com proteínas próprias criando complexos proteínas-

haptenos que podem ser processados em complexos peptídeos-haptenos 

capazes de ser apresentados às moléculas do MHC que são reconhecidas 

pelas células T como antígenos estranhos. Existem duas fases na resposta de 

hipersensibilidade: a de sensibilização e a de reação. Durante a fase de 

sensibilização, as células de Langerhans capturam e processam o antígeno e 

migram para os linfonodos regionais, onde ativam as células T com 

consequente produção de células T de memória que finalmente irão para a 

derme. Na fase de reação, a exposição posterior ao agente químico 

sensibilizador leva à apresentação do antígeno às células T de memória da 

derme com a liberação de citocinas pelas células T, como o IFN-ᵧ e IL-17. Isso 

estimula os ceratinócitos da epiderme a liberarem citocinas, como IL-1, IL-6 

TNF-α e GM-CSF, quimiocinas CXCL8 e quimiocinas induzíveis pelo interferon 

CXCL11, CXCL10 e CXCL9. Essas citocinas aumentam a resposta inflamatória 

pela indução da migração dos monócitos para a lesão e sua posterior 

maturação em macrófagos e atração de mais células T.20 

Não há na literatura dados específicos sobre o mecanismo de patogenia 

das reações liquenóides orais (RLO). Sabe-se somente que pode se tratar de 

uma reação de hipersensibilidade tardia (tipo IV), e desta forma, é 

caracterizada por uma reação no local de contato com o alérgeno. Na reação 

de hipersensibilidade tipo IV verifica-se, células T CD8+ citotóxicas associadas 

às moléculas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) classe I ou 

classe II respectivamente. Células apresentadoras de antígeno (células de 

Langerhans e macrófagos) liberam citocinas (IL-1) que induzem a proliferação 

de células T CD4 auxiliares. Estas por sua vez, liberam interferon-gama e IL-2 



 
 

que, em conjunto, regulam reações tardias de hipersensibilidade ativadas por 

macrófagos e imunidade celular mediada por células T.15–18 

O líquen plano oral (LPO) e as reações liquenóides orais (RLO) são 

duas lesões que não apresentam um consenso entre clínicos e patologistas.6,11 

A literatura possui numerosos relatos de lesões semelhantes ao líquen plano 

com envolvimento de agentes farmacológicos. Muitos desses casos 

apresentam envolvimento cutâneo e estão associados a medicamentos como 

tiazidas, penicilinas e quinolonas. Contato cutâneo com metais também pode 

levar ao desenvolvimento de reações liquenóides. A mucosa oral também 

manifesta esse tipo de lesão, que tem sido nomeada com várias terminologias, 

entre elas lesão liquenóide, reação tecidual liquenóide, estomatite de contato 

liquenóide e lesão tipo líquen plano.9 

O aspecto clínico da RLO pode ser indistinta do LPO, mas localizações 

incomuns, como o palato, podem sugerir seu diagnóstico. Podem ainda ser 

divididas em quatro tipos: a materiais, a medicamentos, doença do enxerto 

versus hospedeiro, não classificada (FIG. 1). Lesões em placa ou eritematosas 

sem o envolvimento “clássico” de lesões de LPO em locais da mucosa oral, 

podem ter o diagnóstico dificultado, sendo então caracterizadas também como 

RLO. Existem várias lesões que podem se parecer com LPO, ou mesmo ser 

indistinguível do LPO clínica e histopatologicamente. Assim, o diagnóstico de 

LPO não deve ser feito apenas com critérios clínicos, mas em conjunto com os 

critérios histopatológicos.13 

 

Figura 1- Classificação de Reações Liquenóides Orais 

1. Restauração de amálgama topograficamente associada à lesão 

2. Uso de medicamentos associados a RLO* 

3. Doença do enxerto verso hospedeiro 

4. RLO não classificada (p.ex. lesões eritematosas na gengiva sem 

sinais de LPO “clássico” em outra região; lesões com aspectos de LPO, mas 

sem uma ou mais características clínicas, como bilateralidade 

Fonte: Waal, van der, 2009. *betabloqueadores, dapsona, hipoglicêmios orais, drogas 

antiinflamatórias não esteroidais, penicilamases, fenotiazidas, sulfonilureias, sais de ouro.(7) 

 

 



 
 

2.1 HISTOPATOLOGIA 

Em 1967, Francis Ellis publicou um artigo com cerca de 100 casos 

descrevendo as características histopatológicas do líquen plano, sendo um dos 

primeiros autores a descrever tais características em um número grande de 

pacientes. Relatava que seu diagnóstico, tanto clínico como histopatológico era 

relativamente fácil de ser obtido. Dentre as características histopatológicas 

havia: paraceratose nem sempre presente; degeneração hidrópica da camada 

basal podendo haver fendas (fendas Max-Joseph); infiltrado bem definido sub-

epitelial; infiltrado basicamente mononuclear (linfocitário) com um número 

variável de células epitelióides e ocasionalmente plasmócitos e fibroblastos; 

células com degeneração eosinofílica na epiderme que poderiam ser de origem 

viral, ou uma ceratinização anormal, ou uma degeneração.23 

Mais de dez anos depois, em 1978, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) descreveu as características histopatológicas do LPO. No entanto, não 

citou as características clínicas que também deveriam estar presentes. Van der 

Waal (2009) relatou que embora a OMS tenha descrito as características 

histopatológicas, essas não haviam sido validadas e havia uma grande 

confusão em caracterizar as lesões como líquen plano oral ou reações 

liquenóides. Dessa forma, propôs novos critérios clínicos e histopatológicos 

(FIG. 2), que em conjunto caracterizariam uma lesão de LPO, e na ausência de 

um ou mais critérios seria classificada como lesão liquenóide.2 Rad (2009) 

estudaram os critérios propostos por van der Meiji & van der Waal em 2003 e 

encontraram uma alta correlação clinicopatológica.8 

 

Figura 2- Critérios clínicos e histopatológicos para Líquen Plano Oral 

Critérios Clínicos 

Lesões bilaterais simétricas 

Presença de estrias 

Presença de lesões em placa, erosiva, atrófica e bolhosa 

sempre associadas ao padrão reticulado 

Critérios 

Histopatológicos 

Infiltrado predominantemente linfocitário, em faixa, 

confinado a parte superior do tecido conjuntivo 

Degeneração hidrópica da camada basal 

Ausência de displasia epitelial 

Fonte: van der Meij; van der Waal, 2003 



 
 

Em 2016, a Academia Americana de Patologia Oral e Maxilofacial 

publicou um estudo em que relatou algumas modificações  nos critérios 

elaborados por van der Meij & van der Waal (2003) (FIG. 3). Esses novos 

critérios foram considerados rígidos e podem excluir alguns casos de LPO por 

conta disso. No entanto, consideraram isso necessário para estabelecer de 

maneira correta o diagnóstico e assim acompanhar os pacientes e estabelecer 

o potencial de transformação maligna atribuído ao LPO.24 

 

Figura 3- Critérios clínicos e histopatológicos para Líquen Plano Oral segundo 
Academia Americana de Patologia Oral e Maxilofacial 

Critérios 

clínicos 

Distribuição multifocal simétrica 

Lesões brancas ou vermelhas apresentando um ou mais 

dos seguintes padrões: 

-reticular/ papular 

-atrófico (eritematoso) 

-erosivo (ulcerativo) 

-placa 

-bolha 

Critérios 

histopatológicos 

Infiltrado inflamatório predominantemente linfocitário em 

banda ou irregular na lâmina própria confinada à interface 

do epitélio 

Degeneração hidrópica da camada basal 

Exocitose de linfócitos 

Ausência de displasia epitelial 

Ausência de alteração arquitetural verrucosa do epitélio 

Fonte: Cheng et al (2016). 

 

Histopatologicamente a lesão de LPO é caracterizada por um denso 

infiltrado subepitelial de linfócitos e pela destruição da camada basal do 

epitélio. O número de linfócitos intraepiteliais é aumentado. A degeneração 

basal dos ceratinócitos formam os corpos colóides ou corpos de Civatte, que 

aparecem como glóbulos eosinofílicos homogêneos. A forma ultraestrutural dos 

corpos colóides sugerem que eles possam ser ceratinócitos que sofreram 

apoptose. Mudanças na membrana basal do epitélio, tais como fendas e 



 
 

duplicações, são comuns no LPO. Além disso, a membrana basal e os 

elementos de ancoragem sofrem rupturas, resultando em falhas microscópicas 

entre o epitélio e o tecido conjuntivo.25  

Células T, assim como linfócitos CD8+ presentes no tecido conjuntivo 

bem como no epitélio, podem ser observados em lesões de LPO. Essas células 

CD8+ parecem ter um impacto direto no antígeno, que provavelmente ataca as 

células epiteliais, causando uma desordem metabólica, levando a mudanças na 

síntese de proteínas que são responsáveis pela manutenção da membrana 

basal. Esta função prejudicada das células epiteliais se reflete na estrutura 

morfológica da membrana basal e, portanto, fissuras e irregularidades podem 

surgir levando à sua desintegração. Isso tem sido observada em pacientes com 

líquen plano erosivo.26 

Bascones-Ilundain et al. (2007) relataram que a degeneração hidrópica 

observada no epitélio não pode ser considerada como um marcador de 

apoptose e que o ataque a membrana basal tem como resposta mais comum a 

senescência das células do que com a apoptose. Acredita-se que esse tipo de 

resposta celular visa a manutenção do número de células no epitélio, evitando 

assim, a formação de úlceras, por exemplo.27 

Algumas manifestações orais como lúpus eritematoso, estomatite 

ulcerativa e reações liquenóides (medicamentosa e por amálgama) podem 

gerar características histopatológicas semelhantes ao líquen plano. Não existe 

uma atipia celular intensa no líquen plano, e suas características 

imunopatológicas não são específicas. Geralmente apresentam graus variados 

de ceratose na superfície do epitélio, apresentando um padrão ortoceratótico 

quando o espécime originado de biópsia for de uma lesão reticulada, ou 

paraceratótico se a lesão for erosiva. A camada espinhosa pode apresentar-se 

variável e as cristas epiteliais podem ser hiperplásicas com formato pontiagudo 

ou em forma de “dente de serra”, ou ainda podem estar ausentes. 

Degeneração hidrópica da camada basal, acompanhada de infiltrado de 

linfócitos T abaixo do epitélio é evidente. Corpos colóides, citóides, hialinos ou 

de Civatte formando o chamado ceratinócito em degeneração são observados 

no epitélio e na interface com o conjuntivo.7 

As características histopatológicas da RLO em muito se assemelham as 

de LPO, no entanto, normalmente se encontram mais do que alguns eosinófilos 



 
 

ou plasmócitos no infiltrado inflamatório em banda. Além disso, pode 

apresentar um infiltrado linfocitário superficial ou profundo perivascular.21 De 

Rossi & Ciarrocca (2014) relatam ainda a presença de neutrófilos, além dos 

plasmócitos, eosinófilos e linfócitos.10 

A presença de infiltrado inflamatório perivascular, e corpúsculos colóides 

intraepiteliais também foram descritos, sem que nenhuma dessas 

características fosse patognomônica desta condição. Ainda de acordo com 

essa autora, imunofluorescência direta em lesões de LPO e RLO demonstram 

uma deposição de fibrinigênio ao longo da membrana basal. Já na 

imunofluorescência indireta no soro de pacientes portadores de RLO foram 

detectados anticorpos contra o citoplasma de células basais, o que foi negativo 

para pacientes portadores de LPO.28 

 

2.2 LINFÓCITOS  

As células pré-T entram no timo através de artérias e durante seu 

processo de diferenciação e amadurecimento seguem em direção a medula, 

por onde saem para a corrente sanguínea. Esse processo de maturação 

envolve um receptor de células T (TCR) e os co-receptores CD4 e/ou CD8.29 

O processo de maturação ocorre em etapas que envolvem a 

recombinação do TCR, proliferação das células, expressão dos co-receptores 

CD4 e CD8 e seleção positiva e negativa induzida por apresentação de 

antígenos próprios por células do estroma tímico. Os timócitos, ou linfócitos 

imaturos, começam a expressar baixos níveis de CD4 e CD8 na superfície, 

sendo, portanto, duplo-positivos. Nesta fase, os timócitos migram em direção à 

medula tímica e entram em contato com antígenos próprios apresentados pelas 

células epiteliais do estroma tímico. Apenas aqueles que se ligam ao complexo 

MHC/Ag com afinidade adequada recebem estímulo para sobreviver. Os 

timócitos cujo TCR não apresenta afinidade pelo MHC próprio sofrem apoptose 

pela falta de estímulo. A interação com moléculas MHC de classe I ou II 

determina a diferenciação do timócito em linfócito T CD8+ ou CD4+, 

respectivamente. Continuando a maturação, os timócitos αβ que sobreviveram 

à seleção positiva e expressam apenas CD4 ou CD8 entram em contato na 

medula com células dendríticas e macrófagos, células apresentadoras de 

antígenos (APCs) extremamente eficientes, que apresentam antígenos próprios 



 
 

associados ao MHC. Os timócitos imaturos que interagem com muita afinidade 

com esses complexos morrem por apoptose. As células que sobrevivem 

tornam-se linfócitos T maduros, prontos para deixarem o timo e exercerem 

suas funções na periferia. Apenas cerca de 5% das células que entram no timo 

tornam-se linfócitos T maduros (FIG. 4).30,31 

Existem diversos subtipos de linfócitos T efetores. Classicamente os dois 

principais subtipos são os auxiliares (Th) e os citotóxicos, que apresentam um 

receptor TCR αβ e as moléculas correceptoras, CD4 ou CD8, respectivamente. 

Os linfócitos TCD4 (Th) são responsáveis por orquestrar outras células da 

resposta imune na erradicação patógenos e são também muito importantes na 

ativação dos linfócitos B, macrófagos ou mesmo linfócitos TCD8.32 

Os linfócitos Th são subdivididos funcionalmente pelo padrão de 

citocinas que produzem. Durante o estímulo fornecido por uma APC, um 

linfócito precursor Th0 pode se tornar um linfócito Th1, Th2 ou Th17, na 

dependência do ambiente de citocinas presente. Embora morfologicamente 

indistinguíveis essas células apresentam distintos padrões de citocinas 

secretadas e, consequentemente, diferentes respostas efetoras (FIG.4).29,33 

As células T CD4+ são capazes de ativar os linfócitos B, macrófagos e 

linfócitos T CD8+, daí a sua grande importância em orquestrar a resposta 

imune. Essas células são classificadas em três subgrupos: Th1, Th2 e Th17. O 

subgrupo Th1 é caracterizado pela produção de IFN-γ, IL-2 e TNF-α, que são 

citocinas de ativação dos macrófagos e linfócitos T citotóxicos. O subgrupo Th2 

secreta IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, que são cruciais na produção de anticorpos. O 

subgrupo Th17 produz IL-26, IL-22 e IL-17. A IL-17 é um indutor da resposta 

inflamatória, quando descontrolado, está associado a diferentes condições 

autoimunes (FIG.4).19,30  

Os linfócitos Th1 produzem grandes quantidades de IL-2, que induz 

proliferação de linfócitos T (incluindo os próprios linfócitos TCD4 de maneira 

autócrina) e induz a proliferação e aumenta a capacidade citotóxica dos 

linfócitos TCD8 (FIG.4).32 

As respostas Th2 estão associadas com as doenças alérgicas e 

infecções por helmintos, uma vez que a IL-4 induz a troca de classe de 

imunoglobulinas nos linfócitos B para IgE e a IL-5 induz a produção e ativação 

de eosinófilos. De forma análoga ao INF-γ, a IL-4 também promove 



 
 

retroalimentação positiva para a via Th2 e suprime a via Th1. Em situações de 

hipersensibilidade imediata, como nas doenças alérgicas, a terapia visa a 

dessensibilização imune Th2 e indução de respostas Th1 alérgeno-específicas 

(FIG.4).29,32,33 

 

Figura 4- Maturação e diferenciação linfocitária 

 

Fonte: Werneck, JT adaptado de Mesquita Junior et al., 2010. 

 

Os linfócitos TCD8 reconhecem antígenos intracitoplasmáticos 

apresentados por moléculas MHC de classe I, que são expressas por 

praticamente todas as células nucleadas. Células infectadas por vírus e células 

tumorais normalmente são reconhecidas pelos linfócitos TCD8. Após adesão 

às células alvo apresentando um antígeno associado ao MHC e coestímulo 

adequado, os linfócitos TCD8 proliferam e, em um encontro subsequente, 



 
 

podem eliminar por citotoxicidade qualquer célula que apresente esse antígeno 

específico, independente da presença de moléculas coestimulatórias. Os 

linfócitos TCD8 induzem a via de morte celular programada (apoptose) na 

célula alvo pela ação de perforinas e granzimas e também podem levar à 

apoptose pela expressão do receptor Fas L (CD95) que interage com a 

molécula Fas nas células alvo.32 

O infiltrado linfocitário no LPO é composto quase que exclusivamente 

por células T, e a maior parte dos linfócitos do epitélio e adjacente aos 

ceratinócitos basais danificados são linfócitos ativados CD8+. Assim, células T 

citotóxicas podem levar à apoptose dos ceratinócitos. Estudos preliminares 

mostram células T CD8+ co-localizadas com ceratinócitos apoptóticos em 

lesões de LPO. A maior parte dos clones citotóxicos provenientes de lesões de 

LPO são CD8+, e a maior parte dos clones não-citotóxicos são CD4+. A 

atividade citotóxica dos clones lesionais de células T CD8+ são parcialmente 

bloqueadas com anticorpo monoclonal anti- MHC Classe I. Sugerindo que as 

células T CD8+ lesionais reconhecem antígenos associados a MHC Classe I 

nos ceratinócitos lesionais. Seguindo o reconhecimento e ativação do antígeno, 

células T CD8+ citotóxicos levam à apoptose dos ceratinócitos, resultando 

clínica e histopatologicamente no aparecimento do líquen plano.34 

As células T citotóxicas CD8+ podem causar a apoptose dos 

ceratinócitos através da ativação de células pelo complexo de antígeno 

associado ao MHC Classe I na basal dos ceratinócitos. Acredita-se que os 

ceratinócitos expressem um antígeno no líquen plano. No entanto, a natureza 

desse antígeno é incerta. Existe um aumento na expressão de proteínas “heat 

shock” nos ceratinócitos da mucosa oral no LPO.35 Essa proteína tem sido 

proposta como um auto-antígeno. A sua autoregulação pode ser feita por 

diversos agentes exógenos como as drogas sistêmicas, infecção viral, produtos 

bacterianos e trauma mecânico. No entanto, até agora, o exato antígeno do 

líquen plano ainda é desconhecido. Admite-se que ocorra uma interação entre 

as células epiteliais e os linfócitos, onde os macrófagos e células de 

Langerhans processam a informação antigênica aos linfócitos T, após um 

período esses se tornam citotóxicos para os ceratinócitos existentes na 

camada basal, promovendo assim, as lesões. O acúmulo de linfócitos T abaixo 



 
 

do epitélio da mucosa oral, leva à apoptose dos ceratinócitos da camada basal, 

provavelmente causada pela produção de citocinas.13,36,37 

Popovska et al. (2013) comparou um grupo de pacientes com líquen 

plano erosivo e outro sem lesões (controle) e observou um maior número de 

células CD3+, CD4+ e CD8+ no tecido conjuntivo de pacientes com LPO 

quando comparado ao grupo controle. A presença de células CD4+ no epitélio 

foi insignificante quando comparada a células CD8+ no grupo de LPO quando 

comparado ao controle, mas revelou uma diferença importante no número de 

células CD4+ e CD8+ no tecido conjuntivo na comparação entre os grupos, 

sendo as células CD8+ mais prevalentes no grupo de LPO.26 

Bhan et al. (1981) realizaram um estudo em pacientes com líquen plano 

cutâneo em que não encontraram linfócitos B no infiltrado inflamatório, mas 

encontraram células de Langerhans e linfócitos CD4+, sendo que essa 

subpopulação de linfócitos estava em grande número em lesões antigas.38 

Mattila et al. (2011) sugeriram em seu estudo que a etiopatogenia do 

líquen plano pode ocorrer de mais de uma forma de acordo com a presença ou 

ausência de linfócitos CD27+ e CD38+. E que a predominância de linfócitos 

CD27+ pode estar relacionada com a doença autoimune. Encontraram ainda 

em 75% das lesões a presença de linfócitos B, sendo que em 7,1% das lesões 

essas células eram dominantes.39 

 

2.3 ANTÍGENO CUTÂNEO ASSOCIADO AO LINFÓCITO  

O antígeno cutâneo associado ao linfócito (CLA) é uma glicoproteína de 

superfície com uma estrutura de carboidrato similar ao antígeno sialil-Lewis X, 

que é expressa nas células T de memória (CD45RO+). Está expressa em mais 

de 90% do infiltrado de células T em sítios cutâneos inflamados, mas em 

menos de 20% em outros sítios não cutâneos. O CLA também está presente 

em cerca de 15% das células T periféricas, e são induzidas em células T que 

deixam de ser células virgens (CD45RA+) para serem células de memória nos 

linfonodos que drenam a pele.40–42 

Fuhlbrigge et al. (1997) definiu a estrutura proteica do CLA como sendo 

uma modificação induzida do carboidrato da glicoproteína ligante da P-

selectina (PSGL-1), uma já conhecida glicoproteína expressa 



 
 

constituitivamente em todas as células T humanas de sangue periférico, que se 

ligam à selectina-P.40 

Rott et al. (2000) relataram que essa glicoproteína também poderia ser 

expressa em linfócitos B de memória, e que dependendo do receptor expresso 

nessas células elas poderiam ter um tráfego entre os diversos compartimentos 

imunológicos como a mucosa oral, respiratório ou intestinal.43 Células TCLA+ 

podem ser expressas em linfócitos Th1, Th2, células T citotóxicas e T 

regulatórias.44–46 

Os antígenos cutâneos associados aos linfócitos são uma subpopulação 

de linfócitos presentes em abundância em locais inflamados da pele bem como 

da mucosa oral e em pele normal.47,48 Estes linfócitos T cutâneos que migram 

para a pele se unem a uma molécula de adesão, conhecida como selectina-E, 

que é expressa tanto no endotélio vascular como no da gengiva.49 

Uma proporção de linfócito intra-epitelial na mucosa oral e pele também 

expressam o CLA. A expressão do CLA define a população de linfócitos da 

circulação sanguínea periférica (PBL) que irá migrar da circulação para a pele, 

via a interação com a selectina-E na superfície das células endoteliais.49 

O CLA participa da interação entre linfócitos e endotélio vascular 

cutâneo durante a migração dos linfócitos para a pele. Sob condições 

inflamatórias, mediadores pró-inflamatórios como IL-1 e TNF-α regulam a 

expressão de várias moléculas de adesão como a selectina-E e a ICAM-1, na 

superfície das células endoteliais. As selectinas são responsáveis pela adesão 

e rolamento, um processo que permite que os leucócitos circulantes vão para a 

superfície do endotélio para atrair outras moléculas, como as quimiocinas e 

moléculas de adesão da superfamília das imunoglobulinas como a ICAM-1. As 

interações entre CLA/selectina-E, VLA-4/VCAM-1 e LFA-1/ICAM-1 são 

necessárias para a transmigração de células T CLA+ circulantes.50–52 

Em um estudo realizado em gengiva sadia e inflamada foi observado 

que a fração de células T CLA+ no epitélio juncional e orogengival tinha uma 

tendência a ser menor em sítios com periodontite do que em sítios de gengiva 

normal ou mucosa periimplantar ceratinizada. A diferença, no entanto, não 

alcançou uma relevância estatística. Deve ainda ser considerado que foram 

encontrados níveis indetectáveis de selectina-E em sítios com periodontite.48 



 
 

De acordo com Clark et al (2008), lesões de carcinoma de células 

escamosas não expressam linfócitos T CLA+ e nem selectina-E. No entanto, 

nas áreas peritumorais foram encontrados tanto a expressão desse linfócito, 

como a dessa molécula de adesão.53 

Estudos ainda sugerem a presença de uma significativa fração de 

células T CLA+ no infiltrado do tecido conjuntivo ou lâmina basal do epitélio 

orogengival (10-32%) que pode estar relacionado à expressão de selectina-E. 

Foi ainda observada a presença de células T CLA+ em uma quantidade 

significativa no epitélio de revestimento. Isso indica que as células T CLA+ 

representam a maioria dos linfócitos intraepiteliais na gengiva normal, e que 

mecanismos específicos devem estar envolvidos no recrutamento dessas 

células do epitélio.54 

Um subsítio importante da célula B sIgA+, especialmente a fração α4β7-, 

co-expressa o CLA, que é um antígeno utilizado pelas células T de memória 

como receptor de migração para a pele inflamada. As células CLA+ se ligam 

preferencialmente a selectina-E. Dessa forma, é razoável presumir que essas 

células B CLA+ possam ser atraídas para a pele ou tecidos com epitélio 

escamoso, como a mucosa oral ou da conjuntiva. Estudos sobre a expressão 

de moléculas de adesão celular em vasos na mucosa escamosa ceratinizada 

ao redor de dentes e implantes ósseo-integrados, revelaram que a ligação do 

CLA à selectina-E tem grande associação com infiltrados inflamatórios. Nesse 

contexto, é relevante que o CLA seja expresso presumivelmente em muitas 

células T CD3+ no infiltrado da mucosa gengival, um tipo de tecido que não tem 

uma associação significativa com o MAdCAM-1 expresso nos vasos. Assim, o 

fenótipo CLA+ α4β7- pode estar relacionado ao tráfego na mucosa oral ou 

tecidos similares.55 

As células T CLA+ possuem duas características fenotípicas em 

diferentes doenças cutâneas. Na primeira, as células T CLA+ reconhecem 

antígenos/alérgenos relevantes envolvidos no processo patológico, no 

segundo, a sua frequência ou estado ativado na circulação se correlaciona com 

o estado clínico da doença. Essas duas características sugerem que, sob 

condições inflamatórias, células T CLA+ deixam a circulação sanguínea e 

migram para os tecidos, onde irão reagir com antígenos, produzirão 

quimiocinas e interagirão com diferentes elementos presentes no 



 
 

microambiente cutâneo. Assim, devido a sua capacidade de recirculação, 

deixarão o sítio cutâneo inflamado e migrarão de volta para a circulação onde 

seus estados de ativação e frequência manifestarão seu envolvimento em uma 

reação imune. Finalmente, seus níveis no sangue tendem a se normalizar uma 

vez que a inflamação cutânea se resolva. Assim, o CLA pode ser visto como 

um veículo responsável pelo direcionamento de células T de memória para os 

tecidos em diferentes doenças de pele. Em cada cenário patológico as células 

T CLA+ irão apresentar uma característica fenotípica diferente relacionada ao 

processo imune-inflamatório cutâneo específico que dele participa.51 

Jang et al. (2000) em um estudo imuno-histoquímico demonstraram que 

existem diferenças entre o infiltrado do líquen plano e de ceratoses liquenóides.  

As células T CD8+ são encontradas predominantemente na epiderme e os 

linfócitos T CD4+ na derme nas lesões de líquen plano. Nas lesões de ceratose 

liquenóide foram encontrados infiltrados na epiderme e derme predominante de 

células T CD8+ e escassas células T CD4+. Foram relatadas ainda mais células 

B CD20+ no infiltrado de ceratoses liquenóides do que nas de líquen plano. 

Esses achados demonstram um infiltrado não específico nas ceratoses 

liquenóides quando comparadas ao líquen plano. Esse estudo relatou ainda 

que as células T citotóxicas podem ser a chave na patogenia da ceratose 

liquenóide, e que curiosamente a expressão de CLA não pode ser detectada 

em lesões de ceratose liquenóide, enquanto foram expressas fortemente nas 

lesões de líquen plano.13 

Magro & Dyrsen (2008) avaliaram a positividade do CLA no infiltrado 

inflamatório das lesões cutâneas neoplásicas e pré-neoplásicas, entre elas o 

líquen plano. Constataram um infiltrado na derme positivo para o CLA entre 

50% e 100% e no infiltrado da epiderme quase todos foram positivos.56 

Walton et al. (1997) relatam a presença de células positivas para o CLA 

nas lesões de líquen plano oral que pareciam se acumular mais no epitélio do 

que na lâmina própria. Notou também que uma proporção similar foi 

encontrada em lesões cutâneas de líquen plano, o que levantou uma suspeita 

para a integração entre o CLA e o epitélio escamoso estratificado e a epiderme. 

Sugerem ainda que o CLA atinja o epitélio oral através de uma interação com a 

selectina-E.55 



 
 

Werneck et al. (2016) sugerem uma predominância de linfócitos T 

CD4+CLA+ e CD8+CLA+ em lesões de líquen plano oral. Relatam ainda um 

predomínio de linfócitos T CD8+CLA+ quando comparados aos linfócitos T 

CD4+CLA+ T. Sugerindo o envolvimento dessas células no mecanismo imune 

dessa lesão.57 

 

2.4 ANGIOGÊNESE  

A angiogênese representa um ciclo no processo vital que leva a 

formação de novos vasos sanguíneos a partir de estruturas vasculares pré-

existentes. O ponto inicial da angiogênese é a proliferação e diferenciação de 

células endoteliais sob a ação regulatória direta e indireta do fator de 

crescimento vascular-endotelial (VEGF), que é o principal indutor direto da 

angiogênese. O processo angiogênico desempenha um papel importante tanto 

em condições fisiológicas como patológicas.58 

O LPO possui uma angiogênese secundária importante em resposta ao 

efeito de hipóxia no estroma inflamado causado pela proliferação de linfócitos. 

Esse mecanismo de feedback é evidenciado pela presença de células 

endoteliais estimuladas pelo VEGF. Os linfócitos em trânsito entre as células 

cúbicas endoteliais dos vasos neoformados sugerem que a angiogênese no 

líquen plano não se limita ao suporte de oxigênio, mas também desempenha 

um importante papel na manutenção da inflamação da área mantendo a 

doença instalada, indicando que a microvasculatura local pode sofrer um 

intenso processo de angiogênese inflamação- dependente.59,60 Isso é 

endossado por um estudo recente que relata que o bloqueio da angiogênese 

poderia servir de tratamento para o LPO.61 

Tao et al. (2007) relataram que a angiogênese e a expressão de VEGF 

estão intimamente relacionadas aos tipos clínicos de LPO. Assim lesões 

atróficas- erosivas apresentaram uma maior expressão de VEGF e de 

angiogênese quando comparadas ao tipo reticular e aos controles.62 

Mittal et al. (2012) concluíram em seu estudo, em que avaliaram a 

densidade da microcirculação de 40 fragmentos obtidos através de biópsias, 

que a angiogênese pode ser considerada tanto na etiopatogênese quanto na 

progressão do LPO. E que seus achados podem ser importantes na formulação 

de novas estratégias de tratamento.63 



 
 

Juneja et al. (2006) concluíram que a angiogênese desempenha um 

papel importante tanto nas lesões de LPO quanto nas RLO. No entanto, havia 

uma maior vascularização nas lesões de LPO do que nas RLO.64 

Scardina et al. (2009) comprovou em seu estudo que a angiogênese no 

LPO não só está presente como está associada à moléculas de adesão tais 

como VCAM-1 e ICAM-1, e apresentam em conjunto um importante papel na 

patogênese da doença.60 

 

2.5 MOLÉCULAS DE ADESÃO 

A expressão de moléculas de adesão é de fundamental importância para 

a migração dos leucócitos do sangue para os tecidos. A migração dos 

leucócitos é regulada por pelo menos três etapas: a selectina-carboidrato, 

quimio atrativo- receptor e a família de integrina-imunoglobulina. Essas três 

etapas interagem em sequência, e multiplicam as chances de cada etapa gerar 

uma combinação de migração dos leucócitos. Esses sinais moleculares 

permitem não apenas o recrutamento de linfócitos virgens e rápido acúmulo de 

leucócitos no tecido lesado, mas também a recirculação dos linfócitos 

estimulada pela inflamação.65 

Em um estudo realizado demonstrou que a regulação de ELAM-1 

(selectina-E ou CD62E), ICAM-1 (molécula de adesão intercelular) e VCAM-

1(molécula de adesão vascular) pode ter um papel importante na patogênese 

do líquen plano. A expressão dos receptores de leucócitos selectina-L, LFA-1, 

e VLA-4 pela maioria das células do infiltrado do líquen plano sugerem que 

essas moléculas possam ser responsáveis pelo recrutamento e retenção da 

atividade da lesão de líquen plano.66 

 

2.5.1 Selectinas 

Na década de 60 foi descoberto o redirecionamento dos linfócitos, em 

que linfócitos marcados radioativamente e removidos dos linfonodos 

periféricos, uma vez reinseridos no organismo retornavam ao seu local de 

origem. Sob condições experimentais in vitro foi observado que os linfócitos se 

aderiam as vênulas dos linfonodos periféricos, e essa ligação poderia ser 

bloqueada por uma glicoproteína que mais tarde ficou conhecida como 

selectina-L.67 



 
 

As selectinas são uma família de glicoproteínas integrais da membrana 

que reconhecem e se ligam a um arranjo específico de açúcares nos 

oligossacarídeos que se projetam na superfície de outras células. O nome 

dessa classe de receptores de superfície celular é derivado da palavra "lectina”, 

um termo para um composto que se liga aos grupos específicos de 

carboidratos. As selectinas possuem um pequeno domínio citoplasmático, um 

único domínio transmembrânico, e um grande segmento extracelular que 

consiste em vários domínios separados incluindo um domínio mais externo que 

atua como a lectina. Existe três selectinas conhecidas: a selectina-L, presente 

em todos os tipos de leucócitos; a selectina-E, presente nas células endoteliais; 

e a selectina-P, presente em plaquetas e células endoteliais (FIG. 5). Todas as 

três reconhecem um grupo específico de açúcares que é encontrado nas 

extremidades das cadeias de carboidratos de certas glicoproteínas complexas, 

e essa ligação requer cálcio.67 

 

Figura 5- Estrutura das selectinas 

 

Fonte: Karp (2005) 

 

Três membros da família das selectinas de moléculas de células de 

adesão (CAMs) (códigos de cluster de diferenciação (CD) - CD62-P: selectina-

P, CD62-E: selectina-E e CD62-L: selectina-L) parecem ter importante função 

nos estágios iniciais de interação leucócito- endotélio, referente a adesão e 

rolamento. Três membros da família de supergenes de imunoglobulinas (CD45: 

ICAM-1, CD102: ICAM-2, CD106: VCAM-1) estão envolvidos na próxima etapa, 



 
 

que seria uma firme adesão e ativação. Por último, integrina β1 e PECAM-1 

(molécula de adesão plaqueta-endotélio CD31) são responsáveis pela etapa 

final: a diapedese dos leucócitos através do endotélio. Tasman et al. (1999) 

investigaram a expressão de antígenos de células endoteliais na polpa dentária 

e comparam os achados com casos de periodontite crônica. Utilizando 

imunoistoquímica observaram que tanto CD106 quanto CD62-E eram 

fortemente expressos em sítios inflamados.68 

Doebis et al. (2008) em estudos com ratos mostraram que as selectinas 

desempenham um papel importante no recrutamento de células T, neutrófilos e 

macrófagos em reações de hipersensibilidade tardia iniciadas por células T. O 

bloqueio global de selectinas por anticorpos monoclonais é eficaz na prevenção 

do desenvolvimento da inflamação dependente das células T. Enquanto a falta 

de ligantes de selectina nas células T efetoras resulta na supressão da fase 

inicial da inflamação, a ligação seletiva defeituosa dos neutrófilos tem um 

impacto muito menor na reação inflamatória. Esses achados desvendam as 

células T como alvos predominantes para o bloqueio da selectina com o 

objetivo de suprimir a inflamação da pele.69 

 

2.5.1.1 Selectina-E (ELAM-1, CD62E) 

A selectina-E participa do processo inicial de ligação do neutrófilo, 

monócito, eosinófilo, basófilo e na subpopulação de linfócitos de memória. 

Estudos imuno-histoquímicos em tecidos cronicamente inflamados revelaram 

que a expressão da selectina-E ocorre preferencialmente em sítios cutâneos 

em detrimento de sítios não cutâneos. E concluíram que em sítios inflamados 

cronicamente, a selectina-E pode funcionar como uma adressina vascular da 

pele, permitindo a migração de linfócitos T de memória.70 

Duas vias moleculares envolvendo as integrinas VLA-1 e LFA-1 são 

conhecidas por mediar a adesão das células T ao endotélio ativado. Uma 

terceira via envolvendo a selectina-E contribui para a ligação das células T 

CD4+ a IL-1 induzida nas células endoteliais. Todas as três vias contribuem 

para a melhor adesão das células T de memória ao endotélio do que as células 

T virgens. Existem duas características da adesão das células T à selectina-E: 

primeiro, a selectina-E media exclusivamente a adesão das células T de 

memória; segundo a ligação das células T de memória à selectina-E é 



 
 

independente da ativação dos eventos de adesão regulados pelas integrinas. 

Assim, a selectina-E pode ter uma importância na ligação das células T de 

memória ao endotélio inflamado in vivo e pela migração preferencial dessas 

células para os tecidos inflamados.71 

Tanto a ICAM-1 como a selectina-E têm sido descritas como presentes 

nas células endoteliais de tecidos gengivais. Tem sido sugerido que embora a 

indução da selectina-E no endotélio seja inicialmente rápida na presença de 

mediadores inflamatórios, gradualmente seus níveis caem. Demonstrou-se que 

o número e proporção de vasos que expressam ICAM-1 e selectina-E são 

maiores em sítios inflamados quando comparados àqueles sem inflamação.72 

Sawa et al. (1998) estudou a expressão da família de selectinas e os 

membros da superfamília de imunoglobulinas (Ig) no endotélio vascular de 

polpas dentárias sadias e inflamadas. A expressão de selectina-E e selectina-P 

foi observada tanto nas polpas inflamadas como nas sadias, enquanto que o 

número de vasos expressando selectina-E e selectina-P e os seus graus de 

expressão eram muito maiores na polpa inflamada do que na polpa sadia.65 

Dentro do periodonto, a expressão de selectina-E é uma característica 

tanto natural como pode ser induzida na inflamação gengival. Partindo do 

pressuposto que tecidos saudáveis contêm vasos expressando a selectina-E, 

existem visões diferentes dos padrões de expressão da selectina-E durante o 

desenvolvimento da inflamação gengival. Em um estudo, autores sugerem que 

essa expressão diminui com o aumento da inflamação, enquanto outros 

reportaram dados contraditórios, ou concluíram que não há relação. Assim, tem 

sido sugerido que os vasos gengivais podem ser os únicos no organismo a 

expressar baixos níveis de selectina-E como parte de um mecanismo de 

aumentar o tráfego constante de neutrófilos e linfócitos T, mantendo-os, 

independentemente do nível de inflamação.73 

Gemmel et al. (1994) estudaram as diferentes expressões das moléculas 

de adesão nas células do infiltrado inflamatório tecido saudável e com gengivite 

e lesões periapicais, assim como nas células endoteliais e ceratinócitos que 

desempenham um importante papel nos diferentes tráfegos de linfócitos para 

tecidos gengivais inflamados. Eles encontraram que a expressão da selectina-

E no infiltrado mononuclear de células era muito menor quando comparado ao 



 
 

exame clínico ou o tamanho do infiltrado e geralmente as células endoteliais 

eram negativas para selectina-E.48 

Jones et al. (1997) relata em seu estudo com pacientes psoriásicos que 

não existe relação no aumento da expressão de selectina-E e o aumento da 

expressão de linfócitos CLA+, sugerindo a possibilidade de uma outra molécula 

de adesão para um subsítio específico dos linfócitos T.74 

Werneck et al. (2016) relatam uma grande expressão de selectina-E na 

parede de vasos sanguíneos de pacientes com LPO, e sugerem que essa 

molécula de adesão possa auxiliar na migração de linfócitos T CLA+ na 

patogenia da doença.57 

 

2.6 IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA 

A imunofluorescência é um valioso instrumento auxiliar no diagnóstico 

das dermatoses bolhosas autoimunes e desordens inflamatórias, uma vez que 

seus achados clínicos e histopatológicos podem não ser determinantes. 

Consiste em um método laboratorial, que requer profissionais técnicos 

experientes, e detecta imunocomplexos in situ e/ou circulantes, que podem 

estar envolvidos na patogênese de tais enfermidades cutâneas.75 

A técnica da imunofluorescência é uma das mais utilizadas como 

diagnóstico auxiliar em desordens mucocutâneas, e tem como objetivo detectar 

os anticorpos que estão ligados ao tecido do paciente.76 

Os fluorocromos são corantes que absorvem radiação (luz ultravioleta), 

são por ela excitados e emitem luz visível. Para que funcionem como 

marcadores, necessitam possuir grupos químicos capazes de formar ligações 

covalentes com moléculas proteicas, emitindo alta fluorescência no espectro 

visível com coloração distinta da emitida pelos tecidos. Devem ter uma 

conjugação relativamente simples, retenção da atividade do anticorpo na 

proteína marcada e estabilidade do conjugado fluorescente obtido. Um dos 

fluorocromos mais utilizados é o isotiocianato de fluoresceína (FITC), de cor 

verde, que tem um pico de absorção de 490l e de emissão de 520l. A 

rodamina, outro agente utilizado, de cor vermelha, possui picos distintos de 

absorção e de emissão (520l e 610l).76 



 
 

Estudos de imunofluorescência direta mostraram uma positividade de 

intensa fluorescência com anti-fibrinogênio delimitando a zona da membrana 

basal em tecidos congelados com lesões de LPO.77 

A sensibilidade da imunofluorescência direta depende da doença 

investigada. Esta técnica é positiva para 65,8% dos pacientes com LPO. As 

áreas intraorais mais sensíveis para esta técnica são o assoalho, mucosa labial 

superior, palato duro e mucosa jugal. Os piores sítios são gengiva e dorso de 

língua.77 Normalmente a imunofluorescência direta no líquen plano é realizada 

na mucosa lesionada. No entanto, a biópsia do tecido lesionado é comumente 

problemática para esta técnica, pois os imunodepósitos são degradados pela 

intensa inflamação da membrana basal, levando a um falso negativo. Não 

existe diferença de sensibilidade entre biópsias realizadas no tecido 

perilesional (até 1cm da lesão) ou um local distante (maior que 1cm). Isso 

ocorre, pois, o depósito imune pode estar presente em toda a mucosa oral, não 

apenas na área perto da lesão. Isso explica porque biópsias realizadas em 

tecidos distantes da lesão apresentam resultados positivos na 

imunofluorescência direta. A possibilidade de coletar amostras de locais 

distantes também facilita os casos em que o tecido lesionado é de difícil 

acesso.77,78 

 

2.7 CONTAGEM CELULAR 

Miksch et al. (2017) realizaram um estudo para comprovar a eficácia da 

contagem de células linfocitárias infiltrantes em tumores. Fizeram um teste de 

acurácia entre dois examinadores cegos, testando um ou dois “hot spots” em 

método computadorizado de contagem celular (Zen 2 software counting), 

ImageJ com “Threshold”, e ImageJ com “deconvolution” de cores, e contagem 

manual. E concluíram que todos os sistemas de contagem de células são 

eficientes, sendo que em tecidos parafinados as células foram melhor contadas 

com ImageJ com “Threshold”, e tecidos congelados com ImageJ com 

“deconvolution” de cores (FIG. 6).79 

  

 

 



 
 

Figura 6- Fluxograma da contagem de números absolutos ou relações de 

células com até três “hot spots” 

 

Fonte: Miksch et al. (2017) 

 

García- Rojo et al. (2014) comparou a contagem de linfócitos, utilizando 

o programa Leica Aperio Scanscope XT com objetiva de 40X, de toda a lâmina 

e de uma área de “hot spot” com maior concentração celular. Concluiu que a 

área de “hot spot” apresentou uma representatividade muito maior do número 

de células do que a contagem de toda a lâmina.80 

A contagem de linfócitos pela positividade membranar foi realizada por 

Gemmell et al. (1994), células sem coloração membranar eram consideradas 

negativas e não contadas, e as que apresentavam a coloração eram 

contabilizadas. Conclui que uma contagem de 150 a 400 linfócitos por cada 

caso estudado era considerado representativo.48 

 

2.8 JUSTIFICATIVA À HIPÓTESE CIENTÍFICA 

Muito se tem discutido a respeito das diferenças e do potencial de 

transformação maligna do LPO e da RLO.2,81–84 Van der Meij e Van der Waal 

apontaram a falta de correlação clínica e patológica dessas lesões e 

propuseram um diagnóstico por exclusão, nos casos em que faltasse um dos 

critérios clínicos ou histopatológicos para LPO, a lesão seria então considerada 

como RLO.6 



 
 

A RLO pode apresentar características histopatológicas semelhantes ao 

LPO, mas apresenta-se também permeado no infiltrado outras células como 

plasmócitos e eosinófilos.10,21 

Jang et al. (2000) detectaram células CLA+ em lesões de líquen plano 

cutâneo, mas não observou essas células em lesões liquenóides.13 No entanto, 

os estudos descrevendo a sua presença na mucosa oral são bastante 

escassos.55,57 Werneck et al. (2016) confirmaram a presença de células T 

CLA+ na mucosa oral, assim como a molécula de adesão selectina-E. No 

entanto, não conseguiram verificar se existia correlação entre as duas.57 

A selectina-E é uma das várias moléculas de adesão expressas no 

endotélio dos vasos para facilitar a transmigração de células de defesa para os 

tecidos. É uma das principais para a ligação dos linfócitos CLA+.55,65,66,74 

A falta de critérios clínicos e histopatológicos bem definidos para o 

diagnóstico e diferenciação do LPO e da RLO é observada assim como a 

necessidade de uma melhor caracterização da população linfocitária presente 

no LPO e na RLO se faz necessária. 

Acredita-se que o estudo de células CD3, CD4, CD8, CLA, bem como da 

selectina-E possa permitir o melhor entendimento dessas doenças, levando à 

melhor compreensão do mecanismo da patogênese das mesmas. 

Assim, este estudo tem como hipótese científica que nas lesões de 

líquen plano oral há uma maior expressão de selectina-E e uma maior 

quantidade de linfócitos TCD8+CLA+ quando comparados as lesões de 

reação liquenóide oral.  



 
 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Comparar e avaliar a população linfocitária e a expressão da selectina-E 

em lesões de líquen plano oral e reação liquenóide oral. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Verificar a presença e quantificar a imunoexpressão; 

2 Comparar os grupos: 

• De células T no líquen plano oral e na reação liquenóide oral; 

• De linfócitos T CD4 e T CD8 no líquen plano oral e na reação 

liquenóide; 

• Do antígeno cutâneo associado a linfócitos (CLA) nas células CD4 

e CD8 no líquen plano oral e na reação liquenóide  

• Da selectina-E no líquen plano oral e na reação liquenóide. 

3  Avaliar se existe correlação entre a expressão da selectina-E com a 

expressão do antígeno cutâneo associado a linfócitos no líquen 

plano oral e na reação liquenóide oral. 

 



 
 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o 

número CAAE: 47567515.1.0000.5243. 
Foi realizado o cáculo amostral para a realização do estudo. Segundo o 

cálculo amostral seriam necessários 32 participantes em cada grupo, no 

entanto, no decorrer de nove anos em que nosso estudo vem sendo realizado 

verificamos que não seria possível atingir este número de participantes. Desta 

forma, foram incluídos todos os casos diagnosticados como líquen plano oral e 

reação liquenóide oral no decorrer destes nove anos. 

Assim, os participantes foram recrutados entre pacientes atendidos no 

ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP-UFF) que apresentavam lesões clínicas compatíveis com LPO ou RLO 

e necessitavam realizar biópsia incisional para diagnóstico. Todas as biópsias 

foram realizadas em áreas reticuladas em mucosa jugal. O fragmento de tecido 

utilizado para as análises laboratoriais foi obtido concomitante à biópsia 

incisional feito com bisturi número 15 ou punch de 5mm, realizada de forma 

rotineira no atendimento estomatológico. 

Todos que optaram por participar do estudo foram informados por escrito 

dos objetivos, seus riscos e benefícios e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido para a participação (Apêndice 1). Além disso, 

foram coletados dados para avaliação clínico e demográfica como a idade do 

participante, presença de doenças sistêmicas e uso de medicamentos. 

Para serem incluídos no estudo os pacientes atenderam aos seguintes 

critérios de inclusão:  

a) idade acima de 18 anos;  

b) laudo histopatológico de LPO ou RLO; 

c) presença clínica de lesões compatíveis com LPO ou RLO. 

Os critérios de exclusão foram: 

a) participantes gestantes e lactantes; 

b) portadores de outras doenças imunomediadas; 

c) Participantes em uso de medicação com corticoide; 

d) Participantes com candidíase oral. 

Os critérios histopatológicos utilizados para o diagnóstico de LPO foram 

baseados nos critérios de van der Meiji & van der Waal (2003).6 Tendo sido 



 
 

considerado a presença de infiltrado inflamatório predominantemente 

linfocitário, em faixa, confinado a parte superior do tecido conjuntivo; 

degeneração hidrópica da camada basal (FIG. 7). Os critérios clínicos foram: 

presença de lesões bilaterais; presença de estrias brancas, associadas ou não 

a outros padrões de manifestação dessa doença. Quando um ou mais critérios 

clínicos ou histopatológicos não eram alcançados, a lesão foi caracterizada 

como reação liquenóide oral. 

 

Figura 7 – Corte histopatológico de Líquen Plano Oral 

 

Fonte: Werneck, JT 

 

O fragmento obtido para o estudo foi orientado e incluído em OCT 

(Optimal Cutting Temperature Compound – Temperatura Ideal para Corte) e 

imediatamente congelado e armazenado no freezer a -80ºC da (Unidade 

Integrada de Patologia Especializada) UnIPE, onde fica o biorepositório do 

pesquisador responsável. O laudo histopatológico do participante não sendo 

compatível com líquen plano oral ou reação liquenóide oral, o material 

congelado foi disponibilizado para ser emblocado em parafina e armazenado 

no Arquivo do Serviço de Anatomia Patológica do HUAP. No caso do laudo 

histopatológico de líquen plano oral, esse indivíduo foi considerado como 

pertencente ao Grupo de Líquen Plano Oral (GLPO), caso o diagnóstico fosse 

reação liquenóide oral, era considerado como do Grupo de Reação Liquenóide 

Oral (GRLO). 



 
 

4.1 MICROTOMIA DO MATERIAL 

Foram obtidas secções de tecido congelado com 6μm de espessura que 

foram dispostas em cada lâmina previamente silanizada. Cada lâmina recebeu 

três cortes, para minimizar o risco de dobra do tecido ou perda durante o 

processo da imunofluorescência. Após o corte do tecido congelado de cada 

participante foram selecionadas 12 lâminas que foram coradas/marcadas na 

seguinte ordem: lâminas 1,2,3,10,11,12 ficaram de reserva; lâmina 4 

imunomarcada para CD4/CLA; lâmina 5 imunomarcada para CD3/CD4; lâmina 

6 corada para H&E; lâmina 7 imunomarcada para CD3/CD8; lâmina 8 

imunomarcada para CD8/CLA; lâmina 9 imunomarcada para selectina-E (FIG. 

8). 

 

Figura 8 – Definição das lâminas para imunomarcação de cada participante 

 

Fonte: Werneck, JT 

 

4.2 IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA 

A imunofluorescência foi realizada com base no protocolo de Silva-

Junior (2005) (Apêndice 2).85 A técnica de imunofluorescência foi utilizada para 

avaliar a imunomarcação de CD3, CD4, CD8, expressão de CLA e para 

selectina-E, bem como para as dupla-marcações de CD3/CD4, CD3/CD8, 

CD4/CLA e CD8/CLA. As especificações dos anticorpos, incluindo informações 

sobre o fornecedor encontram-se na Tabela 1. As diluições dos fluorocromos, 

bem como o fornecedor na Tabela 2. Em todas as reações, foi incluído o 

controle positivo. Para o anticorpo CLA e para a selectina-E, foi utilizado um 

fragmento de tecido cutâneo com diagnóstico de líquen plano. Para os demais 



 
 

linfócitos (CD3, CD4 e CD8) foi utilizado um fragmento de tecido linfoide. Como 

controle negativo foi omitido o anticorpo primário. 

 

Tabela 1- Anticorpos e diluições utilizadas na imunofluorescência 

Anticorpos Diluição 
para FITC 

Diluição para 
Texas Red 

Fornecedor 

CD3 1:200 1:200 DAKO, Santa Barbara, CA 

CD4 1:200 1:300 DAKO, Santa Barbara, CA 

CD8 1:300 1:100 DAKO, Santa Barbara, CA 

CD62E 1:100 1:100 Becton, Dickinson & Co; San Diego, CA 

CLA 1:50 - Becton, Dickinson & Co; San Diego, CA 

Fonte: Werneck, JT 

 

Tabela 2- Diluições utilizadas para fluorocromos 

Fluorocromo Diluição Fornecedor 

FITC 1:500 DAKO, Santa Barbara, CA 

TEXAS RED 1:500 DAKO, Santa Barbara, CA 

Fonte: Werneck, JT. 

 

4.3 AVALIAÇÃO DA IMUNOFLUORESCÊNCIA 

As áreas imunomarcadas foram fotografadas utilizando a objetiva de 

40X (FIG. 9). Foram selecionadas cinco áreas em toda a lâmina, buscando 

sempre áreas com maior quantidade de infiltrado inflamatório (hot spot), para 

que fossem contadas, no mínimo, 150 células por imunomarcação, que foi 

sugerido por Gemmell et al. (1994), gerando um número de linfócitos por 

imunomarcação de cada paciente (FIG. 10).48 Na avaliação da selectina-E 

foram buscadas áreas com a maior quantidade de vasos imunomarcados (hot 

spot), para que fossem contados, utilizando uma objetiva de 40X, gerando um 

número de vasos imunomarcados para cada paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 9- Fotomicrografias de áreas imunomarcadas com (A) FITC (verde), (B) 

Texas Red (vermelho) e a (C) dupla marcação (amarelo) 

 
Fonte: Werneck, JT.  

 

Figura 10 – Fluxograma da contagem dos linfócitos e da selectina-E 

 

Fonte: Werneck, JT 

 

A contagem de células com imunoexpressão positivas foi realizada 

utilizando o Programa ImageJ (Apêndice 3) (FIG.11). O resultado foi mostrado 

na forma de contagem de número de células fluorescentes positivas. 

 



 
 

Figura 11- Contagem de células pelo Programa ImageJ 

 

Fonte: Werneck,JT 

 

A contagem de vasos sanguíneos positivos para imunoexpressão de 

Selectina-E foi realizada após a captura fotográfica e de forma manual, sem o 

auxílio do Programa ImageJ. 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Todos os testes estatísticos empregados no presente estudo foram 

realizados utilizando-se o pacote estatístico SPSS (“Statistical Package for the 

Social Sciences”, versão 20.0, IBM, São Paulo, SP, Brasil). Uma análise 

descritiva foi realizada para os dados clínicos e demográficos. As variáveis com 

distribuição de normalidade (CD3+CD4+; CD4+CLA+; relação de 

CD4+CLA+/CD4+; relação de CD8+CLA+/CD8+; CLA+) avaliadas entre os 

grupos foram submetidas ao teste T, quando não apresentava distribuição de 

normalidade (CD3+; relação CD3+CD4+/CD3+; CD3+CD8+; relação 

CD3+CD8+/CD3+; relação CLA+/CD4+; CD8+CLA+; relação CLA+/CD8+; 

CD62E) foram submetidas ao teste Mann- Whitney. A avaliação intragrupos foi 

realizada para as variáveis CD3+CD4+ e CD3+CD8+, e CD4+CLA+ e 

CD8+CLA+ através do teste T pareado. Foi ainda realizada uma análise da 

correlação entre o CD4+CLA+/CD62E e CD8+CLA+/CD62E em ambos os 

grupos através do coeficiente de correlação de Pearson. O nível de 

significância estabelecido para todas as análises foi de 5% (p ≤ 0,05). 

Foi realizado ainda um cálculo para o tamanho do Efeito e do Poder da 

amostra. O tamanho do Efeito é um conceito estatístico, que traduz a dimensão 

e magnitude do Efeito. Pode ser entendido como o grau que um evento está 

presente em uma determinada população. Dessa maneira, quanto maior o 



 
 

valor do tamanho do Efeito, maior será a manifestação do evento estudado na 

população. O ideal seria obter a frequência do evento a ser estudado na 

população de escolha para que se possa estabelecer um tamanho do Efeito 

pequeno, médio ou alto. Por exemplo, para um tamanho do Efeito pequeno 

entende-se que o evento é pouco frequente na população estudada e, por isso, 

requer a seleção de uma amostra grande, enquanto o contrário ocorrerá para 

um tamanho do Efeito alto. Esse cálculo foi realizado através do site 

www.psychometrica.de/effect_size.html. 

O tamanho do poder está relacionado ao tamanho do erro β. Considera-

se aceitável e desejável um erro β de 20%, ou seja, o poder desejável ficaria 

em torno de 80%. Erros menores do que esses gerariam um tamanho de 

amostra muito grande. Foi calculado através do programa GPower 3.1.9.2. 

O estudo do Poder e do Efeito das variáveis do presente estudo se torna 

relevante uma vez que as doenças estudadas são relativamente incomuns na 

população em geral, e isso refletiu no tamanho da amostra, assim como nos 

resultados. 



 
 

5 RESULTADOS 

Foram atendidos 36 participantes, destes 25 (69,5%) apresentaram 

laudo histopatológico para líquen plano oral e 11 (30,5%) para reação 

liquenóide oral. Todas as biópsias foram realizadas em área de estriações na 

mucosa jugal (FIG. 12). 

 

Figura 12- Foto clínica das lesões de LPO e RLO na mucosa jugal 

 
Fonte: Werneck, JT. (A) Lesão de líquen plano oral; (B) Lesão de reação liquenóide oral. 

 

Dos 36 participantes, apenas três (8,3%) eram do sexo masculino, dois 

no grupo de LPO (GLPO) e um no grupo de reação liquenóide oral (GRLO). 

Entre os participantes do GLPO a idade variou entre 24 e 79 anos (média 55,8 

anos). Entre os participantes do GRLO a idade variou entre 46 e 82 (média 

67,36 anos) (TAB. 3).  

 

Tabela 3- Perfil etário dos participantes 

 LPO RLO TOTAL 

IDADE 

21-30 2 (8%) 0 2 

31-40 2 (8%) 0 2 

41-50 6 (24%) 1 (9,09%) 7 

51-60 3 (12%) 4 (36,36%) 7 

61-70 8 (32%) 4 (36,36%) 12 

Acima 71 4 (16%) 2 (18,18%) 6 

TOTAL  25 (100%) 11 (100%) 36 
Fonte: Werneck, JT. 

 

A doença sistêmica mais comum nos dois grupos foi a hipertensão com 

oito participantes (33,3%) no GLPO e cinco (71,4%) no GRLO, seguida pelo 



 
 

diabetes com três participantes (12,5%) no grupo LPO e dois (28,6%) no 

GRLO. Outras doenças sistêmicas também foram observadas (GRAF. 1). 

 

Gráfico 1- Doenças sistêmicas observadas nos dois grupos 

 

Fonte: Werneck, JT. 

 

5.1 ANÁLISE INTRAGRUPOS 

Foi realizada uma comparação entre a quantidade de linfócitos 

CD3+CD4+ (15678 linfócitos) e CD3+CD8+ (18983 linfócitos) no GLPO. Esta 

diferença foi estatisticamente significante (p<0,001) (TAB. 4). Esta análise 

também foi entre os linfócitos CD4+CLA+ (9594 linfócitos) e CD8+CLA+ (7856 

linfócitos) dentro do mesmo grupo, sendo esta diferença também 

estatisticamente significante (p=0,031) (TAB.4). 

 

Tabela 4- Análise dos linfócitos duplamente marcados no GLPO 

Imunomarcação Número total de linfócitos p* 

CD3+CD4+ 
X 

CD3+CD8+ 

15678 

<0,001  

18983 

CD4+CLA+ 
X 

CD8+CLA+ 

9594 

=0,031  

7856 

Fonte: Werneck, JT.*Valor p≤0,05. Teste T pareado. 
 

No GRLO foi realizada uma comparação entre a quantidade de linfócitos 

CD3+CD4+ (6510 linfócitos) e CD3+CD8+ (5918 linfócitos). Esta diferença não 



 
 

foi estatisticamente significante (p=0,154) (TAB. 5). E entre os linfócitos 

CD4+CLA+ (4954 linfócitos) e CD8+CLA+ (4908 linfócitos) dentro do mesmo 

grupo. Esta diferença também não foi estatisticamente significante (p=0,082) 

(TAB. 5). 

 

Tabela 5- Análise dos linfócitos duplamente marcados no GRLO 

Imunomarcação Número total de linfócitos p* 

CD3+CD4+ 
X 

CD3+CD8+ 

6510 

0,154  

5918 

CD4+CLA+ 
X 

CD8+CLA+ 

4945 

0,082  

4908 

Fonte: Werneck, JT.*Valor p≤0,05. Teste T pareado. 

 

5.2 ANÁLISE INTERGRUPOS 

A análise foi baseada nos resultados obtidos a partir da tabela 

apresentada no Apêndice 4, que consistiu no somatório das cinco áreas 

analisadas para cada imunomarcação, e na tabela apresentada no Apêndice 5, 

que consistiu na média dos linfócitos CD3+ e CLA+. 

Foi realizada a contagem dos linfócitos CD3+ nas duplas marcações 

para CD3+/CD4+ e CD3+/CD8+ em ambos os grupos, gerando uma média de 

linfócitos CD3+ para cada grupo que foi então submetida a análise. No GLPO 

foram encontrados 22529 linfócitos CD3+ na dupla marcação com CD4+, e 

29135 linfócitos CD3+ na dupla marcação com CD8+, gerando uma média de 

25832 linfócitos CD3+. No GRLO foram encontrados 13576 linfócitos CD3+ na 

dupla marcação com CD4+, e 13362 linfócitos CD3+ na dupla marcação com 

CD8+, gerando uma média de 13469 linfócitos CD3+ (FIG.13, Apêndice 5). 

Desta forma, quando foi realizada a análise da média total de linfócitos CD3+ 

do GLPO com a média total de linfócitos CD3+ do GRLO, esta diferença não foi 

estatisticamente significante (p=0,311) (TAB.6). 

 
 
 
 
 



 
 

Figura 13- Fotomicrografia de imunofluorescência para linfócitos CD3+ 
imunomarcados com FITC (verde) 
 

 

 
Fonte: Werneck, JT. (A) Área de líquen plano oral; (B) Área de reação liquenóide oral. 

 

Foi realizada a contagem dos linfócitos CD3+CD4+ em ambos os 

grupos. No GLPO foram encontrados 15678 linfócitos, e no GRLO foram 

encontrados 6510 linfócitos (FIG.14, TAB.6, Apêndice 4). Esta diferença não foi 

estatisticamente significante (p=0,615). 

 

 
 



 
 

Figura 14- Fotomicrografia de imunofluorescência para linfócitos CD3+CD4+ 
imunomarcados com FITC e Texas Red.  A área marcada pela dupla marcação 
confere uma coloração amarelada. 
 

 

 
Fonte: Werneck, JT. (A) Área de líquen plano oral; (B) Área de reação liquenóide oral. 

 

Foi realizada a proporção de linfócitos CD3+CD4+ em relação aos 

linfócitos CD3+ em ambos os grupos. No GLPO foi encontrada uma média da 

proporção de 68,74%, e no GRLO foi encontrada uma média da proporção de 

54,45% (TAB. 7, Apêndice 4). Esta diferença foi estatisticamente significante 

(p=0,027). 

Foi realizada a contagem dos linfócitos CD3+CD8+ em ambos os 

grupos. No GLPO foram encontrados 18983 linfócitos, e no GRLO foram 



 
 

encontrados 5918 linfócitos (FIG.15, TAB. 6, Apêndice 4) e esta diferença não 

foi estatisticamente significante (p=0,099).  

 

Figura 15- Fotomicrografia de imunofluorescência para linfócitos CD3+CD8+ 
imunomarcados com FITC e Texas Red. A área marcada pela dupla marcação 
confere uma coloração amarelada. 
 

 

 
Fonte: Werneck, JT. (A) Área de líquen plano oral; (B) Área de reação liquenóide oral. 

 

Foi realizada a proporção de linfócitos CD3+CD8+ em relação aos 

linfócitos CD3+ em ambos os grupos. No GLPO foi encontrada uma média da 

proporção de 67,91%, e no GRLO foi encontrada uma média da proporção de 



 
 

51,74% (TAB. 7, Apêndice 4). Esta diferença foi estatisticamente significante 

(p=0,038). 

Foi realizada a contagem dos linfócitos CLA+ nas duplas marcações 

para CD4+/CLA+ e CD8+/CLA+ em ambos os grupos, gerando uma média de 

linfócitos CLA+ para cada grupo. No GLPO foram encontrados 16746 linfócitos 

CLA+ na dupla marcação com CD4+, e 15606 linfócitos CLA+ na dupla 

marcação com CD8+, gerando uma média de 16176 linfócitos CLA+. No GRLO 

foram encontrados 8269 linfócitos CLA+ na dupla marcação com CD4+, e 8323 

linfócitos CLA+ na dupla marcação com CD8+, gerando uma média de 8296 

linfócitos CLA+ (FIG.16, Apêndice 5). Desta forma, quando realizada a análise 

da média total de linfócitos CLA+ do GLPO com a média total de linfócitos 

CLA+ do GRLO, esta diferença não foi estatisticamente significante (p= 0,840) 

(TAB. 6). 

 
Figura 16- Fotomicrografia de imunofluorescência para linfócitos CLA+ 
imunomarcados com FITC (verde) 
 

 



 
 

 
Fonte: Werneck, JT. (A) Área de líquen plano oral; (B) Área de reação liquenóide oral. 

 

Foi realizada a contagem dos linfócitos CD4+CLA+ em ambos os 

grupos. No GLPO foram encontrados 9594 linfócitos, e no GRLO foram 

encontrados 4954 linfócitos (FIG.17, TAB. 6, Apêndice 4). Esta diferença não 

foi estatisticamente significante (p=0,888). 

 

Figura 17- Fotomicrografia de imunofluorescência para linfócitos CD4+CLA+ 
imunomarcados com FITC e Texas Red. A área marcada pela dupla marcação 
confere uma coloração amarelada. 
 

 



 
 

 
Fonte: Werneck, JT. (A) Área de líquen plano oral; (B) Área de reação liquenóide oral. 

 

Foi realizada a proporção de linfócitos CLA+ em relação aos linfócitos 

CD4+ em ambos os grupos. No GLPO foi encontrada uma média da proporção 

de 72,81%, e no GRLO foi encontrada uma média da proporção de 81,77% 

(TAB. 7, Apêndice 4). Esta diferença não foi estatisticamente significante 

(p=0,164). 

Foi realizada a proporção de linfócitos CD4+CLA+ em relação aos 

linfócitos CD4+ em ambos os grupos. No GLPO foi encontrada uma média da 

proporção de 42,57%, e no GRLO foi encontrada uma média da proporção de 

49,17% (TAB. 7, Apêndice 4). Esta diferença não foi estatisticamente 

significante (p=0,618). 

Foi realizada a média de linfócitos CD4+CLA+ por participante em 

ambos os grupos, sendo que no GLPO foi encontrada uma média de 383,76 

linfócitos e no GRLO uma média de 450,36 linfócitos. 

Foi realizada a contagem dos linfócitos CD8+CLA+ em ambos os 

grupos. No GLPO foram encontrados 7856 linfócitos, e no GRLO foram 

encontrados 4908 linfócitos (FIG.18, TAB. 6, Apêndice 4). Esta diferença não 

foi estatisticamente significante (p=0,089). 

 
 
 



 
 

Figura 18- Fotomicrografia de imunofluorescência para linfócitos CD8+CLA+ 
imunomarcados com Texas Red e FITC. A área marcada pela dupla marcação 
confere uma coloração amarelada. 

 

 
Fonte: Werneck, JT. (A) Área de líquen plano oral; (B) Área de reação liquenóide oral; (C) Área 
de reação liquenóide oral. Linfócitos imunomarcados para CD8+ (setas azuis), e duplamente 
marcados para CD8+ e CLA+ (setas amarelas). 
 

Foi realizada a proporção de linfócitos CLA+ em relação aos linfócitos 

CD8+ em ambos os grupos. No GLPO foi encontrada uma média da proporção 

de 78,09%, e no GRLO foi encontrada uma média da proporção de 76,67% 

(TAB. 7, Apêndice 4). Esta diferença não foi estatisticamente significante 

(p=0,420). 

Foi realizada a proporção de linfócitos CD8+CLA+ em relação aos 

linfócitos CD8+ em ambos os grupos. No GLPO foi encontrada uma média da 

proporção de 37,17%, e no GRLO foi encontrada uma média da proporção de 

43,55%. (TAB. 7, Apêndice 4) Esta diferença não foi estatisticamente 

significante (p=0,767). 

Foi realizada a média de linfócitos CD8+CLA+ por participante em 

ambos os grupos, sendo que no GLPO foi encontrada uma média de 314,24 

linfócitos e no GRLO uma média de 446,18 linfócitos. 

Foi realizada a contagem de vasos sanguíneos imunomarcados para 

selectina-E em cada grupo. No GLPO foram encontrados 1217 vasos 



 
 

sanguíneos imunomarcados, e no GRLO foram encontrados 539 vasos 

sanguíneos imunomarcados. (FIG.19, TAB. 6, Apêndice 4) Esta diferença não 

foi estatisticamente significante (p=0,892). 

 

Figura 19- Fotomicrografia de imunofluorescência para selectina-E (CD62E+) 

imunomarcados com Texas Red (vermelho) 

 

 

 
Fonte: Werneck, JT. (A) Área de líquen plano oral aumento de 40X; (B) Vaso imunomarcado 
para CD62E com aumento de 100X; (C) Área de reação liquenóide oral. 
 

 

Tabela 6- Resultados da análise da imunofluorescência para CD3, CD4, CD8, 
CLA e selectina-E comparando os GLPO e GRLO 

 Número total de linfócitos  

Imunomarcação GLPO GRLO Valor de p* 

CD3+§ 25832 13469 0,311 

CD3+CD4+¥ 15678 6510 0,615 

CD3+CD8+§ 18983 5918 0,099 

CLA+¥ 16176 8296 0,840 

CD4+CLA+¥ 9594 4954 0,888 

CD8+CLA+§ 7856 4908 0,089 

Selectina-E§ 1217 539 0,892 

Fonte: Werneck, JT.¥ Teste t de Student; § Teste Mann-Whitney. 



 
 

 

 

Tabela 7- Resultados da análise das proporções da imunofluorescência para 
CD3, CD4, CD8, CLA comparando os GLPO e GRLO 

 Proporção de linfócitos  

Imunomarcação GLPO GRLO Valor de p* 

CD3+CD4+/CD3+§ 68,74 54,45 0,027 

CD3+CD8+/CD3+§ 67,91 51,74 0,038 

CLA+/CD4+§  72,81 81,77 0,164 

CD4+CLA+/CD4+¥ 42,57 49,17 0,618 

CLA+/CD8+§ 78,09 58,85 0,420 

CD8+CLA+/CD8+¥ 37,17 20,39 0,767 

Fonte: Werneck, JT.¥ Teste t de Student; § Teste Mann-Whitney. 

 

5.3 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO 

No GLPO foi feita uma análise para averiguar se havia correlação entre 

o número de linfócitos CD4+CLA+ (9594 linfócitos) e a selectina-E (1217 

vasos), mas não houve correlação (p=0,700). Foi também realizada esta 

mesma análise entre os linfócitos CD8+CLA+ (7856 linfócitos) e a selectina-E, 

mas também não houve correlação (p=0,951). 

No GRLO foi feita a mesma análise entre os linfócitos CD4+CLA+ (4954 

linfócitos) e a selectina-E (539 vasos), mas não houve correlação (p=0,454). 

Foi realizada ainda a análise entre os linfócitos CD8+CLA+ (4908 linfócitos) e a 

selectina-E, mas também não houve correlação (p=0,989). 

 

5.4 ANÁLISE DO TAMANHO DO EFEITO X PODER 

Foi realizado o cálculo do tamanho do efeito, do poder e do número 

necessário de participantes para atingir um poder de 80%, que seria o 

desejável com um β de 20% e um α de 5%. 

 

5.4.1 Análise Intragrupos 

Na análise intragrupos foi calculado o tamanho do efeito e do poder da 

relação entre variáveis.  

No GLPO foi avaliada a relação entre linfócitos CD3+CD4+ e linfócitos 

CD3+CD8+ que gerou um efeito de 0.353 (médio) e um poder de 39%. Para a 

relação de linfócitos CD4+CLA+ e CD8+CLA+, gerou um efeito de 0.373 

(médio) e um poder de 43% (TAB. 8). 



 
 

 

Tabela 8- Análise do Efeito X Poder dentro do GLPO 

VARIÁVEL EFEITO PODER 

CD3+CD4+/CD3+CD8+ 0.353 0.3954 
CD4+CLA+/CD8+CLA+ 0.373 0.4327 

Fonte: Werneck, JT.  

 

No GRLO foi avaliada a relação entre linfócitos CD3+CD4+ e linfócitos 

CD3+CD8+ que gerou um efeito de 0.214 (baixo) e um poder de 9%. Para a 

relação de linfócitos CD4+CLA+ e CD8+CLA+, gerou um efeito de 0.02 (baixo) 

e um poder de 5%. (TAB. 9) 

 

Tabela 9- Análise do Efeito X Poder dentro do GRLO 

VARIÁVEL EFEITO PODER 

CD3+CD4+/CD3+CD8+ 0.214 0.0986 
CD4+CLA+/CD8+CLA+ 0.02 0.0504 

Fonte: Werneck, JT.  

 

5.4.2 Análise Intergrupos 

Na análise intergrupos a variável da média de CD3+ possui um efeito de 

0.343 (médio), um poder de 15% e seriam necessários 221 participantes no 

GLPO e 97 no GRLO para atingir um poder de 80% (TAB. 10). 

A variável de linfócitos CD3+CD4+ possui um efeito de 0.127 (baixo), um 

poder de 11% e seriam necessários 1594 participantes no GLPO e 702 no 

GRLO para atingir um poder de 80% (TAB. 10). 

A variável da proporção de linfócitos CD4+/CD3+ possui um efeito de 

0.794 (alto), um poder de 56% e seriam necessários 43 participantes no GLPO 

e 19 no GRLO para atingir um poder de 80% (TAB. 10). 

A variável de linfócitos CD3+CD8+ possui um efeito de 0.571 (alto), um 

poder de 33% e seriam necessários 81 participantes no GLPO e 35 no GRLO 

para atingir um poder de 80% (TAB. 10). 

A variável da proporção de linfócitos CD8+/CD3+ possui um efeito de 

0.738 (alto), um poder de 50% e seriam necessários 49 participantes no GLPO 

e 21 no GRLO para atingir um poder de 80% (TAB. 10). 



 
 

A variável da média de CLA+ possui um efeito de 0.363 (médio), um 

poder de 16% e seriam necessários 197 participantes no GLPO e 87 no GRLO 

para atingir um poder de 80% (TAB. 10). 

A variável de linfócitos CD4+CLA+ possui um efeito de 0.351 (médio), 

um poder de 15% e seriam necessários 211 participantes no GLPO e 93 no 

GRLO para atingir um poder de 80% (TAB. 10). 

A variável da proporção de linfócitos CLA+/CD4+ possui um efeito de 

0.477 (médio), um poder de 24% e seriam necessários 115 participantes no 

GLPO e 51 no GRLO para atingir um poder de 80% (TAB. 10). 

A variável da proporção de linfócitos CD4+CLA+/CD4+ possui um efeito 

de 0.405 (médio), um poder de 19% e seriam necessários 158 participantes no 

GLPO e 70 no GRLO para atingir um poder de 80% (TAB. 10). 

A variável de linfócitos CD8+CLA+ possui um efeito de 0.591 (alto), um 

poder de 35% e seriam necessários 75 participantes no GLPO e 33 no GRLO 

para atingir um poder de 80% (TAB. 10). 

A variável da proporção de linfócitos CLA+/CD8+ possui um efeito de 

0.271 (baixo), um poder de 11% e seriam necessários 351 participantes no 

GLPO e 155 no GRLO para atingir um poder de 80% (TAB. 10). 

A variável da proporção de linfócitos CD8+CLA+/CD8+ possui um efeito 

de 0.55 (alto), um poder de 31% e seriam necessários 87 participantes no 

GLPO e 39 no GRLO para atingir um poder de 80% (TAB. 10). 

A variável CD62E possui um efeito de 0.046 (baixo), um poder de 5% e 

seriam necessários 12132 participantes no GLPO e 5344 pacientes no GRLO 

para atingir um poder de 80% (TAB.10). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabela 10- Análise intergrupos do Efeito X Poder e número ideal de 
participantes 
 

Variável Efeito Poder N necessário p/ poder 
80%* 

GLPO GRLO 

MÉDIA CD3+ 0.343 0.1514 221 97 

CD3+CD4+ 0.127 0.11 1594 702 

CD4+/CD3+ 0.794 0.5684 43 19 

CD3+CD8+ 0.571 0.3351 81 35 

CD8+/CD3+ 0.738 0.5088 49 21 

MÉDIA CLA+ 0.363 0.1640 197 87 

CD4+CLA+ 0.351 0.1564 211 93 

CLA+/ CD4+ 0.477 0.2492 115 51 

CD4+CLA+/CD4+ 0.405 0.1927 158 70 

CD8+CLA+ 0.591 0.3549 75 33 

CLA+/ CD8+ 0.271 0.1125 351 155 

CD8+CLA+/CD8+ 0.55 0.31 87 39 

Selectina-E 0.046 0.051 12132 5344 

*Grupos com proporção de 2.27 

Fonte: Werneck, JT.  

 



 
 

6 DISCUSSÃO  

Uma das primeiras descrições histopatológicas de líquen plano com um 

grande número de casos foi feita por Francis Ellis em 1967. Mais de dez anos 

depois a Organização Mundial da Saúde (OMS) faz uma descrição clínica e 

histopatológica do líquen plano oral em 1978. Desde então, essa definição tem 

sido utilizada no diagnóstico do LPO e considerada como “padrão ouro” para 

selecionar pacientes em estudos. Van der Meij & van der Waal (2003) ao 

comparar a correlação entre os diagnósticos clínicos e histopatológicos, 

baseados nesses critérios, concluíram que pode existir uma falha na correlação 

clinicopatológica e no diagnóstico. Assim, estabeleceram novos critérios.6 

Fernández-González et al. (2011) consideraram critérios clínicos e 

histopatológicos estabelecidos pela OMS e modificados por van der Meiji & van 

der Waal (2003) e encontraram uma alta correlação. Como critérios clínicos 

foram considerados lesões bilaterais simétricas, presença de lesões reticulares, 

padrões atróficos, erosivos, bolhosos ou em forma de placa, sempre em 

associação com o padrão reticular. Os critérios histopatológicos também 

deveriam ter presença de infiltrado inflamatório linfocitário subepitelial em faixa, 

degeneração hidrópica da camada basal e ausência de displasia epitelial. Caso 

os critérios acima sejam encontrados, a lesão seria considerada como líquen 

plano; aquelas em que não houvesse uma concordância de alguns critérios, 

seria considerada histopatologicamente como lesão liquenóide oral.7 

Recentemente, Cheng et al. (2016) propuseram algumas modificações 

nesses critérios, relatando a presença de exocitose de linfócitos, ausência de 

modificações verrucosas na arquitetura epitelial e clinicamente, a distribuição 

multifocal simétrica, além da presença de lesões vermelhas ou brancas 

podendo apresentar um dos padrões: reticular/ papular, atrófico (eritematoso), 

erosivo (ulcerativo), placa e bolhoso, como critérios clínicos para o diagnóstico 

do líquen plano oral.24 No presente estudo adotamos como critérios 

histopatológicos presença de infiltrado inflamatório linfocitário subepitelial em 

faixa, degeneração hidrópica da camada basal, excetuando-se a presença de 

displasia. Acreditamos que o LPO apresenta um potencial de malignização, 

contudo a displasia epitelial merece uma melhor investigação como critério de 

exclusão para essa lesão, uma vez que para se tornar uma neoplasia maligna 

deverá em algum momento apresentar algum grau de displasia epitelial. Deve-



 
 

se considerar ainda que o LPO é uma doença que apresenta lesões dinâmicas 

com quadros de exacerbação e remissão, e pode ser que em uma época de 

exacerbação das lesões, ocorra uma displasia epitelial. Assim, o 

acompanhamento desses pacientes é essencial para um melhor prognóstico da 

doença, e a realização de novas biópsias deve ser feita sempre que houver 

uma alteração do quadro clínico. 

O diagnóstico de reação liquenóide é feito baseado em critérios clínicos 

e histopatológicos. No entanto, a ausência de um desses critérios pode 

classificar a lesão dentro do grupo de lesões liquenoídes. Desta forma, 

tornando um desafio determinar o seu diagnóstico, podendo comprometer o 

tratamento e prognóstico desses pacientes. 

O presente estudo avaliou 25 participantes diagnosticados clínica e 

histopatologicamente com líquen plano oral, e onze participantes 

diagnosticados clínica e histopatologicamente com reação liquenóide oral. Foi 

observada uma predominância entre as mulheres como tem sido observada na 

literatura consultada.3,82,86–88 Essa predominância pode ser justificada, além do 

fato do LPO e da RLO serem mais comuns neste grupo de indivíduos, pelo fato 

de que as mulheres parecem ter uma preocupação maior pela sua saúde e 

possivelmente procuram mais frequentemente o atendimento estomatológico. 

Foi verificada uma predominância na 7ª década de vida com idade 

média de 55,8 anos, variando entre 24 e 79 anos entre os participantes do 

GLPO. Embora a literatura relate uma maior incidência na 5ª década de 

vida,3,82,88 nossos dados coincidem com Oliveira Alves et al. (2010), um estudo 

brasileiro, que relata um pico de incidência na sétima década de vida, e isso 

pode refletir uma característica da população brasileira.87 

O GRLO apresentou uma predominância na 6ª e 7ª décadas de vida. A 

literatura não apresenta dados sobre a epidemiologia de reação liquenóide oral. 

Sempre que se relaciona os dados, o fazem comparando com líquen plano 

oral. Segundo Serrano-Sánchez et al. (2010), isso se deve ao uso de uma 

terminologia imprecisa para estabelecer o diagnóstico final de LPO que utiliza 

“provável”, “possível” ou “sugestivo” e da ausência de confirmação 

histopatológica do diagnóstico nos estudos da literatura internacional.9 

O envelhecimento populacional tem implicado em um maior número de 

indivíduos com doenças sistêmicas e com isso o uso de medicamentos 



 
 

variados. Em alguns relatos, a variabilidade da utilização de medicamentos em 

indivíduos idosos já foi descrita.89,90 No presente estudo a doença sistêmica 

mais verificada em ambos os grupos foi a hipertensão, e consequentemente o 

uso de medicamentos para controle da pressão arterial. Em um estudo de Filho 

et al. (2006) medicamentos para hipertensão arterial também foram os mais 

utilizados.90 Medicamentos antihipertensivos não tem sido associados 

etiologicamente ao liquen plano oral, no entanto, já é conhecido que 

determinados medicamentos, como antihipertensivos, hipoglicemiantes, ou 

AINEs, podem causar lesões de reação liquenóide.9 Boras et al. (2014) relatou 

a hipertensão como a doença sistêmica mais prevalente entre pacientes com 

LPO e Hirota et al. (2011) além de relatar a hipertensão como a mais 

prevalente, ainda tentou relacionar a medicação utilizada ao aparecimento da 

lesão de LPO.91,92 As substâncias para o controle da hipertensão arterial têm 

sido associadas as reações liquenóides, dentre muitos outros medicamentos já 

amplamente descritos e prescritos. Importante ressaltar que a investigação de 

um medicamento como causa da lesão de reação liquenóide é bastante difícil. 

Além disso, a lesão de reação liquenóide tem sido relacionada a diversas 

causas dentre elas os materiais odontológicos.93 Assim, a diferenciação clínica, 

baseada na anamnese e no exame físico, das lesões de líquen plano oral e 

reação liquenóide oral pode se tornar um desafio.  

A localização das lesões pode constituir uma ferramenta que 

eventualmente ajuda na diferenciação das lesões de líquen plano oral e reação 

liquenóide. O palato, por exemplo, é uma localização incomum para líquen 

plano oral, no entanto a bilateralidade é comum, e é descrita como um dos 

seus critérios diagnósticos.1,6,9  

A troca das restaurações dentárias, assim como a troca ou suspensão 

da medicação podem não resultar em uma resposta imediata, como já relatado 

por alguns autores, uma vez que se existir a associação, pode levar de dias à 

meses a melhora ou resolução da lesão.9,93 Está bem claro que o 

estabelecimento do diagnóstico do LPO e da RLO pode representar uma 

verdadeira maratona para o clínico. 

Dessa forma, a busca por ferramentas que possam auxiliar na 

diferenciação dessas lesões se torna necessária. Entre essas podemos 

investigar a população linfocitária, que está presente em ambas, mas com 



 
 

expressões diferentes. A reação liquenóide oral pode se tratar de uma reação 

de hipersensibilidade tardia em que estão envolvidos linfócitos CD3+, CD4+, 

CD8+, como já foi relatado na literatura.15–18,20 No presente estudo 

encontramos em todos os participantes do GRLO a presença de linfócitos 

CD3+CD4+ (6510 linfócitos) e CD3+CD8+ (5918 linfócitos).  

Embora a diferença entre eles não tenha sido estatisticamente 

significante (p=0,154), sabemos que essas células atuam paralelamente na 

reação de hipersensibilidade tardia. As células apresentadoras de antígeno 

liberam citocinas que induzem a proliferação de células CD3+CD4+, em 

paralelo, as células CD3+CD8+ associadas ao complexo de 

histocompatibilidade (MHC) liberam citocinas que regulam reações tardias de 

hipersensibilidade. 17,21  

No entanto, o efeito dessa comparação entre essas populações 

linfocitárias foi baixo, o que quer dizer que o evento é pouco frequente na 

população estudada e, por isso, iria requerer uma amostra grande. Assim, 

essas células podem não ser as principais no processo que culmina com o 

aparecimento das lesões de reação liquenóide, ou podem atuar em conjunto 

com outras células presentes no infiltrado inflamatório como linfócitos B, 

plasmócitos, mastócitos, eosinófilos. Ainda, os linfócitos aqui estudados podem 

ter um papel similar em liberar TNF-α que irá atrair e degranular os mastócitos, 

culminando com o aparecimento das lesões como já foi descrito na literatura, 

sem haver o predominio de um tipo linfocitário.94,95 

No que diz respeito ao líquen plano oral, a etiopatogenia ainda não foi 

completamente elucidada, mas sabe-se que os linfócitos CD3+CD8+ 

desempenham um importante papel.38,81,96,97 No GLPO a comparação entre 

linfócitos CD3+CD4+ (15678 linfócitos) e CD3+CD8+ (18983 linfócitos) resultou 

em uma diferença estatisticamente significante (p<0,001). Esse resultado 

corrobora com a maioria dos estudos previamente publicados.  

No entanto, o efeito dessa comparação foi médio (0.353) e seu poder foi 

de 39%, o que também demonstra que outras células possam ter importantes 

papéis na etiopatogenia dessa doença. Autores como Matilla et al. (2011), por 

exemplo relataram a presença de outras células como linfócitos B, bem como 

outras populações linfocitárias, relatando que em alguns casos, essas 

populações se sobrepunham aos linfócitos T.40 Werneck et al. (2016) também 



 
 

observaram a presença de um número maior de células CD3+CD8+ em 

comparação com células CD3+CD4+ no LPO.57 A presença de um número 

maior de células CD3+CD8+ no LPO talvez tenha relação com a etiopatogenia 

da doença em que os linfócitos T CD8 citotóxicos, ativados pelos linfócitos T 

CD4 auxiliares levariam os ceratinócitos à apoptose.  

O ceratinócito apoptótico fica impossibilitado de secretar colágeno IV e 

laminina V, e com a atuação das metaloproteinases, liberadas pelos linfócitos, 

acarreta no rompimento da membrana basal e com isso, os linfócitos penetram 

no epitélio. Embora não tenha sido analisada, a presença de linfócitos foi 

muitas vezes verificada neste estudo e já foi relatada na literatura.14–16,18,19,34 

Neste estudo confirmamos a presença de linfócitos T através da 

imunofluorescência e estas células encontravam-se em grande quantidade em 

ambos os grupos. Ainda verificamos que estas células CD3+ poderiam ser 

CD4+ ou CD8+. A comparação entre a média de linfócitos T (CD3+) entre os 

grupos não revelou significância estatística (p= 0,311), o que era esperado, já 

que os linfócitos CD3+ são bastante observados em processos inflamatórios de 

uma maneira geral.69,98 No entanto, o efeito dessa variável foi médio, embora o 

poder tenha sido de 15%. Com isso, podemos entender que embora seja uma 

célula comum em processos inflamatórios, ela possui importância nas duas 

lesões. Calculamos ainda o número de indivíduos necessários em cada grupo 

para ter um poder de 80%, e, considerando que este número tenha que ser alto 

(221 indivíduos para o GLPO e 97 para o GRLO), um estudo multicêntrico, 

poderia tornar mais viável de ser alcançado o tamanho amostral suficiente. 

Na comparação entre os grupos para linfócitos CD3+CD4+ não houve 

uma significância estatística (p=0,615). No cálculo estatístico utilizado neste 

estudo de poder e efeito, verificamos o baixo efeito desta variável com um 

baixo poder (11%), para sabermos de fato se estas células têm significância ou 

não na comparação entre os grupos um grande número de indivíduos deveria 

ser recrutado para que pudéssemos ter um alto poder amostral.  

Alguns autores revelam um predomínio dessas células nas lesões de 

líquen plano oral, inclusive em lesões antigas.38,99 Assim, a participação e 

consequentemente a relevância desses linfócitos pode estar relacionada ao 

momento em que as lesões se encontram. Desta forma, em algumas lesões, 

principalmente nas mais antigas, essas células podem estar em maior número. 



 
 

Isso pode ser observado quando se comparou a proporção de linfócitos 

CD3+CD4+ em relação aos linfócitos CD3+ em ambos os grupos e foi 

encontrada uma diferença estatisticamente significante (p=0,027), revelando 

uma maior quantidade de células CD3+CD4+ entremeadas nos linfócitos T das 

lesões de líquen plano oral. Essa proporção teve um efeito alto e um poder de 

56%, sendo necessário um número um pouco maior de participantes para 

atingir um poder de 80%.  

Quando comparamos as células CD3+CD8+ entre os grupos 

encontramos uma maior média no GLPO e, embora essa diferença não tenha 

sido estatisticamente significante (p=0,099), possui um efeito alto e um poder 

de 33%. Esse resultado pode significar que a presença dessas células é 

comum nas lesões estudadas.  

A proporção de células CD3+CD8+ foi estatisticamente significante 

(p=0,038), com um efeito alto e um poder de 50%. Indicando que essa relação 

provavelmente é mais importante nas lesões de líquen plano oral do que nas 

reações liquenóides.  

Foi verificado ainda que quando comparamos linfócitos CD3+CD4+ e 

CD3+CD8+, observamos mais linfócitos CD3+CD8+ no GLPO e mais linfócitos 

CD3+CD4+ no GRLO. Essa diferença já era esperada pelo que é relatado na 

literatura tanto na etiopatogenia do LPO, quanto na provável reação de 

hipersensibilidade tardia da RLO.26,34,95  

No entanto, quando comparamos as porcentagens dessas células, 

observamos uma ligeira predominância no percentual de células CD3+CD4+ 

em ambos os grupos em relação as células CD3+CD8+, mostrando que existe 

uma proporção um pouco maior de células CD3+CD4+ quando comparadas às 

células CD3+CD8+. 

Acreditamos que nas lesões de LPO em determinado momento da 

doença ocorra um equilíbrio entre os linfócitos T CD4+ e CD8+ o que também 

justificaria a permanência da doença, e dificilmente a sua cura, mas com 

períodos de remissão e exacerbação. Ou seja, em períodos em que esse 

equilíbrio é afetado ocorre remissão (predomínio de células T CD4+), ou 

exacerbação (predomínio de células T CD8+). Não se conhece a natureza do 

antígeno que causa a resposta inflamatória no LPO, talvez as proteínas “heat 

shock” possam representar estes antígenos.81 No entanto, células dendríticas 



 
 

estão presentes no infiltrado inflamatório crônico do líquen plano e produzem 

citocinas que estimulariam a transformação de células T CD4 virgens nos 

linfonodos em células T CD4+Th1 que ativariam as células T CD8+ citotóxicas. 

As células T CD8+ reconheceriam esses auto-antígenos apresentados pelo 

MHC classe I e atacariam os ceratinócitos.26 Esse aspecto justificaria a 

presença de células T CD8+ no epitélio, como já foi relatado aqui neste estudo.  

No GRLO a presença de mais células CD3+CD4+ pode ser explicada 

pelo fato de que células T CD4 auxiliares liberam citocinas que, em conjunto, 

regulam reações tardias de hipersensibilidade ativadas por macrófagos e de 

imunidade celular mediada por células T. Ou seja, essas células possuem um 

papel relevante na reação de hipersensibilidade.21,94 

As células T CD8+ citotóxicas podem secretar TNF-α podendo levar à 

apoptose dos ceratinócitos como sugerem alguns estudos.81,96 Essa mesma 

citocina é relatada como uma ativadora da expressão da selectina-E e outras 

moléculas de adesão no endotélio vascular, para transmigração de linfócitos e 

outras células como os neutrófilos. Assim, essa citocina poderia auxiliar na 

perpetuação da doença, ativando a selectina-E, presente no endotélio, para 

transmigração linfocitária e levando os ceratinócitos à apoptose através da 

ligação entre TNF-α e o TNF-α R1 na superfície do ceratinócito.27 No entanto, 

essa transmigração celular também pode ocorrer devido a fatores locais que 

selecionariam a célula que seria extravasada para a mucosa.100 Apesar da 

selectina-E ser considerada a principal molécula de adesão na migração do 

CLA para os tecidos,49,54,55,101 existem estudos questionando a sua expressão 

em tecidos inflamados.49,65,73  

A proliferação vascular no líquen plano pode ser explicada por um 

“feedback” positivo em que a presença de muitos linfócitos requereria um maior 

suprimento de oxigênio e seria necessária uma maior proliferação vascular. 

Isso poderia ter um papel na manutenção da inflamação e da doença instalada 

e essa neovascularização poderia ser um marcador para a atividade e 

progressão da doença.58–61,63 Regezi et al. (1996) relataram que a expressão 

da selectina-E, entre outras moléculas de adesão vascular, pode ter um papel 

na manutenção do LPO.66 

Processos inflamatórios crônicos, como no líquen plano oral e como na 

resposta de hipersensibilidade tardia, presente na reação liquenóide, requerem 



 
 

que haja uma proliferação vascular para a sua manutenção.69 O presente 

estudo não teve como objetivo avaliar a angiogênese das lesões, e sim a 

imunoexpressão da selectina-E que é uma importante molécula de adesão 

para a migração de linfócitos CLA. Assim, em muitos casos foi observado a 

presença de vasos sanguíneos que não foram contabilizados por não estarem 

imunomarcados para selectina-E.  

Dessa forma, foi possível verificar a expressão da selectina-E no GLPO 

(48,68 vasos imunomarcados em média) e no GRLO (49 vasos 

imunomarcados em média). O único estudo que encontramos na literatura 

comparando LPO com RLO em relação a presença de vasos sanguíneos foi o 

de Juneja et al. (2016). Neste estudo, através da coloração pela hematoxilina e 

eosina, foi observado a presença de mais vasos sanguíneos nas lesões de 

LPO. No presente estudo a diferença da imunomarcação para selectina-E nos 

vasos sanguíneos não foi estatisticamente significativa (p=0,892), seu efeito foi 

baixo, assim como seu poder foi de 5%.  

Esta análise nos mostra que um número amostral bem maior (12132 

indivíduos para o GLPO e 5344 para o GRLO) seria necessário para que 

pudéssemos saber qual a significância da selectina-E na comparação entre os 

dois grupos. Pode ser que não exista uma molécula de adesão principal, mas 

sim diversas moléculas de adesão que trabalhariam juntas para facilitar a 

transmigração das células. Ou ainda, uma outra molécula de adesão, diferente 

da selectina-E, pode desenvolver esse papel principal. Vale ressaltar que a 

selectina-E é a principal molécula de adesão necessária, mas não exclusiva, 

para a migração de linfócitos CLA.  Em um estudo realizado em ratos, foi 

verificado que o bloqueio da selectina-E, nas lesões de hipersensibilidade 

tardia, não revelou uma diminuição na transmigração de células. No entanto, 

quando esse bloqueio foi realizado na selectina-P essa diminuição ocorreu.102 

Isso também foi observado em outro estudo que demonstrou que o bloqueio de 

selectina-P alterou significativamente o tráfego de células em ratos.103 

A presença dos linfócitos T CLA+ na pele é bem descrita na literatura, 

seja em doenças como o líquen plano ou em outras doenças 

dermatológicas.13,50,55,73,97 No entanto, a mucosa oral é um sítio pouco 

explorado em estudos imunológicos e existem poucos estudos publicados 

descrevendo a presença de células CLA+ no LPO.55,57 Jang et al. (2000) 



 
 

relacionaram a presença de células CLA+ às lesões de líquen plano cutâneo, 

relatando ainda que em lesões liquenóides essa presença não ocorreria.13 No 

presente estudo foi observado a presença de linfócitos CLA+ em ambos os 

grupos. No entanto, a diferença entre eles não foi significante estatisticamente 

(p=0.840), mas seu efeito foi médio, apesar do poder ter sido de 16%. Os 

antígenos cutâneos associados aos linfócitos são uma subpopulação 

linfocitária que podem ser expressas em linfócitos Th1, Th2, células T 

citotóxicas e T regulatórias,44–46 de locais inflamados na pele, mucosa oral e em 

pele normal.47,48,57 Talvez essa ampla expressão em diversas células tenha 

tornado seu evento mais comum, caracterizando um efeito médio. A 

quantidade média de células CLA+ foi maior no GRLO, quando comparado ao 

outro grupo. Clark et al. (2008) relataram que lesões de carcinoma de células 

escamosas de pele não expressavam selectina-E nas áreas tumorais e 

expressavam poucos linfócitos T CLA+, o que foi um dado curioso, já que 

acredita-se que esse linfócito seja o responsável por fornecer a imunovigilância 

cutânea.53 Talvez essa menor quantidade de células CLA+ esteja relacionada 

ao potencial de transformação maligna do LPO, o que não é visto nas reações 

liquenóides, isso merece uma investigação em futuros estudos. 

No presente estudo foi observado diferenças na população de  linfócitos 

CD4+CLA+ (9594 linfócitos) e CD8+CLA+ (7856 linfócitos) no GLPO, p=0,031, 

com um efeito médio e um poder de 43%. Tal dado foi apenas previamente 

relatado por Werneck et al. (2016), não havendo outros estudos demonstrando 

a presença dessas populações linfocitárias.57 Sigmundsdóttir et al. (2001) em 

seu estudo sobre psoríase cutânea relatou que células CD3+CD8+CLA+ 

estavam mais relacionadas a severidade da doença do que células 

CD3+CD4+CLA+.105 Outros estudos tentando relacionar o grau de severidade 

e/ou idade da lesão de líquen plano oral com a presença dessas populações 

linfocitárias devem ser feitas para ratificar ou não esses dados. No entanto, 

esse tipo de análise não foi realizada no presente estudo. 

No GRLO também encontramos linfócitos CD4+CLA+ (4954 linfócitos) e 

CD8+CLA+ (4908 linfócitos) e esta diferença não foi estatisticamente 

significante (p=0,082), assim como o efeito foi baixo e o poder também. Esse 

resultado pode sugerir que a diferença entre o número dessas células, dentro 

do mesmo grupo, não seja significante, mas que essas células tenham alguma 



 
 

relevância na patogenia da doença, ou ainda, que os linfócitos que expressam 

CLA não sejam relevantes em reações de hipersensibilidade tardia, mas sim 

em respostas inflamatórias autoimunes, onde a literatura vem relatando a sua 

presença.104,105 

A análise intergrupos quanto ao número de linfócitos CD4+CLA+ foi 

realizada e encontramos 9594 linfócitos no GLPO, e no GRLO foram 

encontrados 4954 linfócitos. Esta diferença não foi estatisticamente significante 

(p=0,888), apesar do efeito ser médio e o poder de 15%. A mesma análise foi 

realizada para linfócitos CD8+CLA+. Foram encontrados 7856 linfócitos no 

GLPO, e 4908 linfócitos no GRLO, não sendo esta diferença estatisticamente 

significante (p=0,089), entretanto, o efeito foi alto e o poder foi de 35%. Apesar 

da quantidade de linfócitos no GLPO ser maior, a média de células CD4+CLA+ 

e CD8+CLA+ foi superior no GRLO. A descrição da presença dessas células é 

importante, uma vez que existem muito poucos estudos relacionando-as com a 

mucosa oral.57 Além disso, uma maior média nas lesões de reação liquenóide 

pode ser explicada pelo fato do infiltrado inflamatório ser contínuo e mais 

profundo que o da lesão de líquen plano. Um maior número de linfócitos 

CD4+CLA+ em ambos os grupos também pode estar relacionado ao 

recrutamento de células. Todas essas variáveis talvez possam ser melhor 

comprovadas com um número maior de participantes, uma vez que o poder 

não atingiu 80%, o que seria considerado o ideal.  

Nenhuma das proporções realizadas entre os  grupos (CLA+/CD4+, 

CD4+CLA+/CD4+, CLA+/CD8+, CD8+CLA+/CD8+) foi estatisticamente 

significante, assim como seu efeito variou de baixo a médio e seu poder 

também ficou longe de alcançar os 80%. Esta análise nos aponta que para que 

possamos avaliar melhor se existe ou não significância destas células na 

comparação entre os grupos um maior número da amostra seria necessário. A 

presença dessas células é notada em ambas as lesões, talvez como um papel 

secundário tanto no recrutamento como na manutenção das lesões.  

Finalmente a análise de correlação entre os linfócitos CD4+CLA+ e a 

selectina-E, e os linfócitos CD8+CLA+ e a selectina-E foi realizada em ambos 

os grupos e em nenhum deles ficou estabelecida. Em outros estudos realizado 

com LPO e pacientes psoriásicos essa relação também não ficou 

estabelecida.57,74  



 
 

Apesar da correlação analisada não ser estabelecida, e provavelmente 

não será estabelecida mesmo com um aumento da amostra, diversas variáveis 

necessitam de um aumento da amostra para serem ratificadas ou contestadas. 

A análise do efeito de cada uma das variáveis se tornou importante para avaliar 

o grau em que o evento está presente em determinada população. Assim como 

a análise do poder, feita para atingir um erro aceitável, e com isso foi calculado 

o número de participantes em cada variável. Com base no número de 

participantes calculados e com o levantamento realizado no Arquivo de 

Anatomia Patológica do HUAP, observa-se que, para que esse estudo atinja o 

poder necessário, seria necessário um estudo multicêntrico. 



 
 

7 CONCLUSÃO 

A hipótese científica de que nas lesões de líquen plano oral há uma 

maior expressão de selectina-E e uma maior quantidade de linfócitos 

TCD8+CLA+ quando comparados as lesões de reação liquenóide oral, foi 

negada. 

 

Objetivo geral: Comparar e avaliar a população linfocitária e a expressão da selectina-E 

em lesões de líquen plano oral e reação liquenóide oral. 

Os linfócitos CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+CLA+, CD8+CLA+ e 

a selectina-E, estão presentes em ambas as lesões. A proporção de células 

CD3+CD4+ e CD3+CD8+ em relação as células CD3+ apresenta diferença 

estatisticamente significante sugerindo que essas células possam ter uma 

importância no mecanismo etiopatogênico dessas lesões.  

 

Objetivo específico 1:  Verificar a presença e quantificar a imunoexpressão de células T no 

líquen plano oral e na reação liquenóide oral comparando os grupos. 

As células T foram encontradas em ambas as lesões, não tendo sido 

observada significância estatística entre os grupos, talvez pelo fato de que 

ambas as lesões possuem uma origem inflamatória. 

  

Objetivo específico 2: Verificar a presença e quantificar a imunoexpressão de linfócitos T CD4 e 

T CD8 no líquen plano oral e na reação liquenóide oral comparando os grupos. 

Foi verificada a presença de linfócitos CD3+CD4+ e CD3+CD8+ em 

ambas as lesões. Sendo que no GRLO uma maior quantidade de CD3+CD4+ e 

no GLPO de CD3+CD8+ e isso pode estar relacionado a etiopatogenia das 

lesões.  

 

Objetivo específico 3: Verificar a presença e quantificar a imunoexpressão do antígeno cutâneo 

associado a linfócitos nas células CD4 e CD8 no líquen plano oral e na reação liquenóide oral 

comparando os grupos. 

Foi verificada a presença de linfócitos CD4+CLA+ e CD8+CLA+ em 

ambas as lesões. Contudo, no GLPO a maior presença de linfócitos 

CD4+CLA+ pode justificar sua importância no mecanismo etiopatogênico dessa 

lesão.  

 



 
 

Objetivo específico 4: Verificar a presença e quantificar a imunoexpressão da selectina-E no 

líquen plano oral e na reação liquenóide oral. 

Ambos os grupos apresentam vasos sanguíneos imunomarcados para 

selectina-E.  

 

Objetivo específico 5: Avaliar se existe correlação entre a expressão da selectina-E com a 

expressão do antígeno cutâneo associado a linfócitos no líquen plano oral e na reação 

liquenóide oral. 

Verificamos que não existe correlação entre as células CD4+CLA+ e a 

selectina-E, e as células CD8+CLA+ e a selectina-E nos grupos, sugerindo que 

a presença dessa molécula de adesão pode estar envolvida na transmigração 

destas células, porém outras moléculas de adesão também podem ser 

importantes na transmigração, não se tratando de um mecanismo exclusivo da 

selectina-E. 
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 APÊNDICE 1 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Projeto: AVALIAÇÃO DE LINFÓCITOS E DA SELECTINA-E NOS 

PACIENTES PORTADORES DE LÍQUEN PLANO ORAL OU REAÇÕES 

LIQUENÓIDES ORAIS 

Pesquisador responsável: Arley Silva Junior 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal 

Fluminense - UFF 

Telefones para contato: 21 2205-3425; 21 98721-7008 

 

Nome do participante           

Idade    anos. R.G.         _____ 

Responsável legal (quando for o caso):       _____ 

R.G. Responsável legal: __________________      

O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 

“Avaliação de linfócitos e da selectina-E nos pacientes portadores de líquen 

plano oral ou reações liquenóides orais”, de responsabilidade do pesquisador 

Arley Silva Junior. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no 

caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que 

está em duas vias. Uma delas é sua e outra é do pesquisador responsável. Em 

caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. 

Objetivos da Pesquisa 

1. O objetivo desse estudo é analisar a população linfocitária, que são 

células de defesa do organismo, e a selectina-E, que é uma molécula 

que ajuda essas células a migrarem do sangue para os tecidos, em 

pacientes portadores de líquen plano oral ou reação liquenóide. 

2. Sua participação nessa pesquisa irá levar cerca de 60 minutos. Este 

tempo inclui uma explicação do estudo, sua autorização para 

participação do estudo, realização de fotografias e biópsia. Se você 

precisar de mais tempo para ter suas dúvidas esclarecidas, este tempo 

lhe será fornecido; 

3. O material utilizado na pesquisa para as análises laboratoriais será 

obtido concomitante à biópsia incisional (um pequeno fragmento de 



 
 

parte da lesão) feito com bisturi número 15 ou punch de 5mm. Este 

procedimento de biópsia faz parte da rotina do atendimento do 

ambulatório de Diagnóstico Oral. Pacientes com suspeita de líquen 

plano ou reações liquenóides são submetidos rotineiramente à biópsia 

da lesão para que se obtenha o seu diagnóstico, assim nenhum 

procedimento além do rotineiro para o diagnóstico da lesão será 

realizado.  

4. A parte do tecido coletada para o estudo será congelada e 

posteriormente será utilizada para a avaliação da população de linfócitos 

e da selectina-E.  

Riscos e Benefícios 

Espera-se compreender melhor as populações linfocitárias e suas 

proporções no infiltrado inflamatório de lesões diagnosticadas 

histopatologicamente como LPO ou RLO, contribuindo para um diagnóstico 

mais preciso.  

Benefício direto: receber uma análise imunológica que não é feita na 

rotina do atendimento médico-estomatológico. Caso a hipótese seja 

confirmada, os participantes com diagnóstico não definido pela clínica e pelo 

laudo histopatológico, poderão ter seu diagnóstico definido. Além do 

diagnóstico histopatológico também receberá um laudo imunológico. 

Benefício indireto: serão acompanhados durante todo o estudo, e 

continuarão o acompanhamento após o seu término, sendo submetidos a 

exames periódicos para manutenção de sua saúde oral. Além disso, esse 

estudo promoverá uma maior divulgação, entre os pacientes e pessoas 

próximas a eles, sobre essas doenças.  

Os participantes desta pesquisa não estarão expostos a riscos 

adicionais aos inerentes à realização da biópsia incisional, em que o paciente 

poderá apresentar edema, dor, hemorragia, hematoma, infecção, os quais 

poderão ser controlados e solucionados com os cuidados pré e pós-operatórios 

e execução da técnica adequada.  

Sigilo e Anonimato da Sua Identidade 

É importante deixar claro que é garantido sigilo, privacidade e anonimato 

de sua identidade. Ninguém, além dos pesquisadores que participarão da 

pesquisa, terá acesso a informações que possam identificá-lo. Todos os seus 



 
 

dados serão armazenados em um banco de dados no computador com senha, 

onde somente os pesquisadores terão acesso. 

Destino dos seus dados e do seu tecido 

O material obtido a partir de biópsias, ficarão armazenados, se o (a) Sr. 

(a) permitir, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, RJ no Brasil.  

 

O (a) Sr. (a) permite a utilização do material obtido a partir de biópsias para 

este estudo? 

(   ) sim    (   ) não 

Se o Sr. (a) escolher a opção NÃO, o seu material não será, em hipótese 

alguma, utilizado para pesquisa. Mesmo escolhendo a opção SIM, o (a) Sr. (a) 

tem o direito de se retirar do estudo a qualquer momento. 

 

Participação Voluntária 

Sua participação nesse projeto é voluntária e este consentimento poderá 

ser retirado a qualquer momento, sem nenhum prejuízo à continuidade do seu 

tratamento. Você poderá obter informações atualizadas durante o estudo e 

receber respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a 

pesquisa, contatando o pesquisador principal. 

Você tem o direito de receber o resultado dos seus exames. Você 

gostaria de ter conhecimento sobre estes resultados? 

(   ) sim    (   ) não 

Eu,____________________________________________________________,

R.G no __________________ declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário (a), do projeto acima descrito. 

Assinatura_______________________________________Data____________ 

 

Pesquisador_____________________________________________________ 

Eu confirmo haver pessoalmente explicado, para o participante acima 

identificado, a natureza e o propósito do estudo.  

Assinatura________________________________________Data___________ 



 
 

APÊNDICE 2 

Protocolo de Imunoflurescência nos tecidos congelados 

Os cortes serão submersos em acetona durante 10 minutos, bloqueados 

com solução de leite/PBS/BSA por duas horas à temperatura ambiente e então 

deixados para escorrer o excesso por uns poucos segundos e secar ao redor 

do tecido. Os tecidos serão cobertos adequadamente com anticorpo 

monoclonal primário de rato/camundongo diluído de acordo com o protocolo já 

estabelecido (Tabela 1). O controle negativo será sempre incluído de acordo 

com as recomendações do fabricante. As lâminas serão incubadas durante a 

noite a 4oC em uma incubadora umedecida e no dia seguinte lavadas duas 

vezes em PBS por cinco minutos cada lavagem. Após drenagem do excesso 

de PBS, serão incubadas com diluição apropriada do segundo anticorpo anti-

camundongo/anti-rato conjugado ao FITC ou Texas Red diluído em solução 

tampão bloqueadora (Tabela 2) por uma hora à temperatura ambiente em 

incubadora umedecida. Após duas lavagens com PBS com Triton 0,025% por 

cinco minutos cada lavagem, será realizado novo bloqueio com solução de 

leite/PBS/BSA e em seguida escorrido o excesso. Para os fragmentos em que 

será realizada a dupla marcação a etapa a seguir será conduzida. Os tecidos 

serão cobertos com segundo anticorpo monoclonal primário de 

rato/camundongo diluído de acordo com o protocolo já estabelecido e 

incubados a noite a 4oC em uma incubadora umedecida e escura. No dia 

seguinte serão lavadas em PBS com Triton 0,025% por cinco minutos cada 

lavagem. Drenagem do excesso de PBS/Triton e incubação do segundo 

anticorpo anti-camundongo/anti-rato conjungado ao FITC ou Texas Red diluído 

em solução tampão bloqueadora por uma hora à temperatura ambiente em 

incubadora escura umedecida. Após lavar duas vezes em PBS por cinco 

minutos cada lavagem as lâminas serão montadas utilizando meio fluorescente 

apropriado e imediatamente analisadas e as imagens capturadas em 

microscópio para análise imunofluorescente. Para o CLA, por ser um anticorpo 

conjugado ao fluorocromo, não será necessário a incubação com o segundo 

anticorpo secundário. 



 
 

APÊNDICE 3 

Programa ImageJ 

O Programa ImageJ será utilizado para avaliar as marcações simples e 

para as duplas marcações. Para as marcações simples seguirão-se os 

seguintes passos: abrir a imagem selecionada pelo “Open Image”; em seguida 

selecionar “Image> Color> Split channels”, então a imagem será separada em 

três janelas: uma vermelha, uma verde, e uma azul (padrão RGB). Será 

escolhida a janela a ser usada fechando as demais. Seleciona-se então 

“Image>Adjust>Window level” e ajusta-se a imagem para deixar o fundo preto e 

limpo (sem background). Depois clica-se em “Apply”. Em seguida seleciona-se 

“Image>Adjust>Threshold”, não selecionar “dark background” e ajustar a 

imagem para ficar o mínimo de fundo e com as células as mais separadas 

possível, depois clica-se em “Apply”. Depois seleciona-se “Analyse>Set 

measurements” e ajusta-se o programa selecionando “Area”, “Limit to 

threshold”, “Redirect to>none”, “Decimal places>3”, “Mean Gray value”, 

“Integrated density”. Finalmente seleciona-se “Analyse>Analyse particles”, 

ajusta-se o programa selecionando “Size: 50 – infinity”, “Circulation: 0-1”, 

“Display results”, “Show: outlines”, depois clica-se em “Ok”, e irá abrir o 

resultado. 

Para a dupla marcação na imunofluorescência seguirão-se os seguintes 

passos: abrirar-se a imagem selecionada pelo “Open Image”; em seguida 

selecionarar-se “Image>Color>Split channels”, então a imagem será separada 

em três janelas: uma vermelha, uma verde, uma azul (padrão RGB). Escolhe-

se a janela que será usada e fecha-se as demais. Em seguida seleciona-se 

“Image>Lookup Tables menu”, seleciona-se a cor amarela para a janela 

vermelha. Faz-se o mesmo procedimento para a janela verde, só que 

selecionando a cor azul. Então será selecionado “Image>Color>Merge 

channels” e clicando em “creat composite”. Seleciona-se “Image>Color stack to 

RGB”, descarta-se a imagem criada pelo “composite”, e trabalha-se com a 

imagem atual. Seleciona-se “Image>Color>Split channels”, então a imagem 

será separada em três janelas: uma vermelha, uma verde, uma azul (padrão 

RGB) escolhe-se a janela verde (mistura de azul com amarelo é verde - para 



 
 

ver a dupla marcação). Seleciona-se então “Image> Adjust>Window level” e 

ajusta-se a imagem para deixar o fundo preto e limpo (sem background). 

Depois clica-se em “Apply”. Em seguida seleciona-se “Image>Adjust 

>Threshold”, não selecionar “dark background” e ajustar a imagem para ficar o 

mínimo de fundo e com as células as mais separadas possível, depois clica-se 

em “Apply”. Depois seleciona-se “Analyse>Set measurements” e ajusta-se o 

programa selecionando “Area”, “Limit to threshold”, “Redirect t >none”, “Decimal 

places>3”, “Mean Gray value”, “Integrated density”. Finalmente seleciona-se 

“Analyse>Analyse particles”, ajusta-se o programa selecionando “Size: 50 – 

infinity”, “Circulation: 0-1”, “Display results”, “Show: outlines”, depois clicar em 

“Ok”, e irá abrir o resultado. 
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