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RESUMO 

 

 

Lanaro ND. Investigação do valor prognóstico de sistemas de classificações 

histopatológicas para carcinomas de células escamosas de lábio inferior. 

[dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 

2019. 

 

Objetivo: O presente trabalho analisou o impacto prognóstico de três sistemas de 

classificação histopatológica (classificação histopatológica da OMS, Avaliação 

Histopatológica de Risco e o Modelo BD) na sobrevida de pacientes com carcinoma 

de células escamosas de lábio inferior (CCELI) tratados em uma única instituição 

entre 1999 e 2012. Metodologia: Ao todo, foram avaliados 173 casos de CCELI 

(C00.1, com ou sem extensão para C00.4) diagnosticados e tratados primariamente 

por cirurgia no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) ou 

cirurgia associada a RXT. Todos os prontuários médicos foram revisados para a 

coleta de dados sociodemográficos, clinicopatológicos e de acompanhamento.  Todas 

as lâminas, coradas em hematoxilina e eosina, contendo recortes dos tumores foram 

avaliadas para a aplicação das três classificações propostas. As lâminas foram 

digitalizadas para determinação da profundidade de invasão, permitindo o 

reestadiamento dos casos segundo a oitava edição do TNM. O impacto dos três 

sistemas de classificação histopatológica sobre a sobrevida global, sobrevida 

específica e sobrevida livre de doença foi calculado usando o método de Kaplan-

Meier, o teste de log rank  e a análise de regressão de Cox. Resultados: A idade 

média ao diagnóstico foi de 62,2 anos, com uma proporção de homens acometidos de 

aproximadamente 4:1 em relação ao sexo feminino. A maioria dos pacientes eram 

brancos (86,1%). Os estágios clínicos mais prevalentes foram I e II (27,2% e 39,3%, 

respectivamente) e a maioria dos pacientes encontrava-se nos estágios patológicos II 

e III, compondo juntos 67,6% dos casos. A análise de regressão de Cox mostrou que 

a classificação histopatólogica da OMS e o modelo BD foram variáveis independentes 

para a sobrevida global, enquanto idade e a classificação da OMS foram variáveis 

independentes para a sobrevida específica. Para a sobrevida livre de câncer o modelo 

BD se mostrou como variável independente. Tanto o cTNM quanto o pTNM segundo  

a oitava edição não foram preditivos para a sobrevida dos pacientes. Conclusão: As 



 

classificações histopatológicas da OMS e BD demonstram valor prognóstico em 

CCELI e devem ser aplicados em coortes maiores e outros centros de diagnóstico 

oncológico para implementação na rotina patológica. 

 

 

Palavras-chave: Neoplasias labiais, Carcinoma de Células Escamosas, Prognóstico, 

Patologia, Gradação de Tumores, Histopatologia 



 
 

ABSTRACT 

 

Lanaro ND Influence of Histopathological Risk Factors on Prognosis of Patients with 

Lower Lip Squamous Cell Carcinoma [dissertation]. Niterói: Universidade Federal 

Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2019. 

 

Objectives: Here, we investigated the prognostic impact of three grading systems 

(Histologic Risk Model, BD Model and WHO conventional histologic grading) on 

survival of patients with lower lip squamous cell carcinoma treated at a single 

institution from 1999 to 2012. Materials and methods: Overall, 173 patients with lower 

lip cancer (C00.1, with or without extension to C00.4) were included. They were 

treated at Brazilian National Cancer Institute (INCA) primarily by surgery and a 

subgroup received adjuvant radiotherapy (n=25). All medical records were reviewed 

and all slides were evaluated by two observers, in order to apply the proposed 

grading systems. Slides were also scanned to measure reliably the depth of invasion. 

All cases were reclassified according to the 8th edition of TNM Classification of 

Malignant Tumours. The impact of grading systems on overall survival (OS), cancer-

specific survival (CSS) and disease-free interval (DFI) was calculated using the 

Kaplan-Meier method, log-rank test for curve comparison and the Cox proportional 

hazard model. Results: The mean age at diagnosis was 62.2 years. The male to 

female ratio was 4:1 and patients were mostly white (86.1%). The most common 

clinical stages were I (27.2%) and II (39.3%) and pathological stages II and III 

represented  67.6% of our series. The Cox regression analysis showed that WHO 

conventional histopathological grading and BD model were independent prognostic 

factors for OS. Age and WHO conventional histopathological grading were 

independent prognostic factors for CSS while the BD model was an independent 

prognostic factor for disease-free interval. Neither cTNM nor pTNM (8th edition) were 

prognostic factors for survival of lower lip cancer patients. Conclusion:  WHO 

conventional histopathological grading and BD model had prognostic impact on 

survival analysis of patients with lower lip squamous cell carcinoma patients and 

should be routinely used to improve patient management. 

 

Keywords: Lip neoplasms, Squamous cell carcinoma, Prognosis, Histopathology, 

Tumor grading.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer de lábio e cavidade oral são tumores malignos comuns no mundo, 

tendo sido estimados 354.864 novos casos em 2018, que ocasionaram cerca de 

177.000 mortes (GLOBOCAN, 2018). No Brasil, para o biênio 2018-2019, foram 

estimados ao todo 22.400 novos casos de câncer de lábio e cavidade oral em 

homens e 7.000 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 

10,86 casos novos a cada 100 mil homens e 3,28 a cada 100 mil mulheres 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). A cavidade oral é composta por várias estruturas 

anatômicas, iniciando-se nos lábios e sendo delimitada posteriormente pela 

orofaringe, sendo o tipo histológico mais comum encontrado nos tumores dessa 

região o carcinoma de células escamosas (CCE). 

Com relação aos tumores de lábio, os de lábio inferior são os mais 

prevalentes, ocorrendo em maior proporção no sexo masculino (relação de 5:1 com 

o sexo feminino) totalizando de 25 a 30% dos cânceres de cavidade oral (VIEIRA, 

2012).  

O surgimento do CCE de lábio inferior (CCELI) ocorre, em 95% dos casos, 

através da exposição crônica à radiação ultravioleta (UV) componente da radiação 

solar, mais especificamente os raios UVB (BATISTA et al., 2010; LUCAS et al., 

2015; DOMÍNGUEZ-GORDILLO et al., 2016). De uma forma geral, as atividades 

laborais que mais favorecem o desenvolvimento do CCELI são as realizadas em 

exposição constante à radiação solar, como a agricultura e a pesca. Os tumores de 

lábio geralmente se apresentam em estadiamentos clínicos iniciais (I e II) e raros são 

os tumores avançados (III e IV), devido à facilidade de diagnóstico. O CCELI possui 

baixas taxas de mortalidade (entre 10% a 15%), em função, principalmente, do 

diagnóstico precoce das lesões e da natureza menos agressiva desses tumores. A 

principal modalidade de tratamento para o câncer de lábio é a cirurgia (SENA et al., 

2010). 

O prognóstico e evolução clínica dos pacientes diagnosticados com câncer 

de lábio e da cavidade oral dependem principalmente do estádio da doença, dado 

pelo sistema de estadiamento TNM, atualizado em 2017 (BRIERLEY et al., 2017). O 

fator prognóstico mais importante e indicativo da agressividade biológica continua 

sendo a presença de metástases cervicais. Se a doença metastática regional está 

presente na avaliação inicial de um paciente, ou se ocorre subsequente à terapia 
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primária, a taxa de sobrevivência de cinco anos pode diminuir para menos de 20% 

(DIAS et al., 2001). 

A incorporação da variável histopatológica profundidade de invasão ao TNM 

mostrou claramente como a histopatologia pode ser útil na previsão da evolução 

clínica e na seleção da modalidade terapêutica. Duas outras variáveis 

histopatológicas (disseminação extracapsular e presença de doença nas margens 

cirúrgicas) também foram consideradas essenciais para o prognóstico (BRIERLEY et 

al., 2017). Nesse contexto, esquemas de classificação histopatológica podem ser 

úteis como fatores prognósticos suplementares. 

As classificações histopatológicas para o CCE surgiram na tentativa de 

explicar o comportamento biológico discrepante de tumores com características 

clínicas semelhantes (LOURENÇO et al., 2007). Broders, em 1941, foi o pioneiro na 

tentativa de estabelecer uma gradação baseada nos achados histopatológicos para 

o CCE em lábio. Seu sistema de classificação se fundamentou na proporção de 

células que se assemelham ao epitélio normal (BRODERS, 1941). Em 1984, 

Anneroth e Hansen propuseram uma classificação que não se restringisse apenas à 

avaliação das células tumorais. Para a análise da relação tumor-hospedeiro foram 

considerados parâmetros como padrão de invasão, estágio de invasão e infiltração 

linfoplasmocitária (ANNEROTH et al., 1987). Uma nova gradação histopatológica de 

malignidade para o CCE bucal foi introduzida em 1989 (BRYNE et al., 1989), onde 

apenas as áreas mais anaplásicas dos sítios de maior invasividade dos tumores 

eram avaliadas, pois as áreas profundamente invasivas de um tumor mostram 

alterações mais parecidas com aquelas observadas em metástases, sendo 

consideradas como as células que irão ditar o comportamento clínico da lesão 

maligna (ANNEROTH et al., 1987; BRYNE et al., 1989; LOURENÇO et al., 2007). 

Assim, as classificações histopatológicas multifatoriais parecem ser uma 

interessante estratégia, apresentando associação com o desfecho do paciente em 

alguns trabalhos publicados. Vários autores, em diferentes épocas, propuseram 

novos sistemas de gradação histopatológica de carcinomas de células escamosas 

de cabeça e pescoço agrupando mais do que uma variável histopatológica, 

procurando aumentar o valor prognóstico de cada uma delas (LOURENÇO et al., 

2007). 

Brandwein-Gensler et al. (2005) propuseram uma avaliação histopatológica 

de risco (AHR) para o carcinoma de células escamosas de boca, sendo esta 
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fortemente preditiva de recorrência local e sobrevida total. A AHR avalia o padrão de 

invasão, a invasão perineural e a resposta linfocitária, distribuindo diferentes 

pontuações a cada característica e classificando os pacientes em baixo, 

intermediário e alto risco, conforme o escore recebido. Segundo a classificação, 

apenas os pacientes de alto risco se beneficiariam de radioterapia adjuvante 

(BRANDWEIN-GENSLER et al., 2005).  

Almagush et al. (2014) introduziram o Modelo BD em CCE de cabeça e 

pescoço, que é uma classificação histopatológica baseada em dois parâmetros: 

tumor budding (B) e profundidade de invasão do tumor (D), que é medida em 

milímetros. O ponto de corte para o tumor budding foi fixado em cinco brotos de 

células epiteliais neoplásicas contendo até cinco células em cada broto (>5 = baixo 

grau; <5 = alto grau) e para a profundidade de invasão foi de 4mm (>4mm = baixo; 

<4mm = alto grau). Por fim, os resultados B e D foram combinados em um modelo 

BD para estabelecer o escore de risco BD, que contempla as categorias de baixo, 

intermediário e alto risco. Os autores reportaram que a presença do modelo BD na 

frente de invasão do tumor é um promissor fator prognóstico nos CCE de cabeça e 

pescoço (ALMAGUSH et al., 2014). 

A classificação histopatológica de malignidade proposta pela OMS em 2017 

baseia-se no grau de diferenciação celular e permite o agrupamento desta neoplasia 

maligna em três categorias. Assim, os CCE de boca podem ser classificados em 

pouco diferenciados, moderadamente diferenciados e bem diferenciados (EL-

NAGGAR et al., 2017). 

A variabilidade de comportamento conforme a localização anatômica sugere 

propriedades tumorais intrínsecas distintas. Não obstante, circunstâncias 

relacionadas à anatomia local também são responsáveis por essas diferenças 

(SIMARD et al., 2014). Um estudo recente comparando três métodos de 

classificação histopatológica (OMS, AHR e BD) em 53 casos de CCELI foi realizado 

para avaliar a importância da classificação histopatológica neste tipo de carcinoma 

(STRIEDER et al., 2017). Neste estudo, análises individuais e comparações entre os 

três métodos de classificação histopatológica mostraram discordância, como 

relatada por FRARE et al. (2016). O CCELI frequentemente exibe baixa gradação 

histopatológica (SANTOS et al., 1996; BATISTA et al., 2010; PASTUSZEK et al., 

2016), porém, neste estudo (STRIEDER et al., 2017), os modelos convencionais de 

três séries e BD classificaram a maioria dos pacientes como de baixo risco. Em 
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contraste, o modelo AHR classificou a maioria dos pacientes em risco intermediário. 

Esta descoberta pode ser explicada pelo infiltrado linfoplasmocitário moderado ou 

ausente nos espécimes cirúrgicos analisados, o que aumentou a gradação de risco. 

Estudos como o que realizamos, abrangendo uma série maior de casos, 

auxiliam na busca por melhores ferramentas indicativas do prognóstico para 

pacientes portadores de CCELI, além de ajudar a traçar tratamentos menos 

invasivos, reduzindo-se as chances de cirurgias extensas e a queda na qualidade de 

vida pós-cirurgia.  

 

2. PROPOSIÇÃO  

 

 
O presente trabalho teve como objetivo investigar o valor prognóstico de 

três classificações histopatológicas para CCE de lábio inferior: a Avaliação 

Histopatológica de Risco (AHR), o modelo BD (tumor budding e profundidade de 

invasão) e a gradação histopatológica da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

analisando o desempenho prognóstico de cada uma delas em uma série 

homogênea de pacientes portadores de CCE de lábio inferior. 

As hipóteses testadas foram as seguintes: 

 

2.1 (Hipótese nula) Não existem associações estatisticamente significativas 

entre as três classificações histopatológicas e os dados 

sociodemográficos, clinicopatológicos e o desfecho da 

população de estudo proposta; 

 

 

2.2 (Hipótese nula) As classificações AHR, Modelo BD e gradação da OMS, 

não apresentam valor prognóstico para sobrevida 

global, livre de doença e específica na população de 

estudo analisada. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 
 Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do INCA (Anexo 

A). Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo composto por 173 pacientes 

com CCELI diagnosticados e tratados no Instituto Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva (INCA) entre 01 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2012. Os 

critérios de inclusão foram pacientes portadores de CCELI como tumor primário cujo 

tratamento inicial foi cirúrgico, com margens livres de tumor. Apenas tumores 

localizados em lábio inferior (C00.1) com ou sem extensão para mucosa de lábio 

inferior (C00.4), cujos blocos e/ou lâminas estavam disponíveis no arquivo da 

Divisão de Patologia (DIPAT - INCA) foram analisados. Todos os respectivos 

prontuários médicos e laudos histopatológicos foram revisados, coletando dados 

clinicopatológicos e de sobrevida dos pacientes. As variáveis foram coletadas 

usando uma ficha específica de coleta de dados (Anexo B) e posteriormente 

armazenadas em um banco de dados construído com o programa Epi Info, versão 

3.5.4 com conferência da digitação das informações feita por dois pesquisadores. O 

arquivo foi posteriormente exportado para os programas Excel® e SPSS® para as 

análises de estatística descritiva e de sobrevida. A tabela 1 a seguir descreve as 

informações colhidas no registro médico do INCA. 

 
Tabela 1: Dados coletados dos pacientes. 

Dados demográficos 

Idade do paciente ao diagnóstico 

Sexo do paciente 

Tabagismo 

Etilismo 

Dados clínicos 

Localização anatômica 

cTNM – Estádio (7ed.) 

Tratamento e data do tratamento 

Dados histopatológicos 

(macroscópicos e microscópicos) 

pTNM – Estádio (7ed.) 

Espessura 

Localização do tumor na macroscopia 

Margens 

Gradação histopatológica 

Dados de acompanhamento 

Data e local da recorrência (quando presente) 

Data do último acompanhamento 

Data do óbito 

 

Todos os casos foram reestadiados de acordo com a oitava edição do TNM, 

após a obtenção da variável profundidade de invasão (item 3.2). 
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3.1 Análise Histopatológica 

 

As lâminas em hematoxilina e eosina (HE) e/ou os blocos de cada caso foram 

recuperados dos arquivos da DIPAT. Para os casos em que apenas os blocos 

estavam disponíveis, foram solicitados cortes histológicos de cada bloco de parafina, 

corados em HE. As lâminas coradas em HE foram examinadas ao microscópio de 

luz por dois observadores  (SQCL e NDL) para a aplicação das classificações 

histopatológicas da OMS, da AHR e Modelo BD de acordo com seus respectivos 

critérios. 

 

3.1.1 Gradação histopatológica proposta pela OMS 

 

Para o emprego da classificação proposta pela OMS o critério utilizado foi o 

grau de diferenciação celular (Fig.1). Os CCE bem diferenciados são assim 

denominados quando sua arquitetura tecidual se assemelha a um padrão normal de 

epitélio escamoso. Os CCE moderadamente diferenciados apresentam certo grau de 

pleomorfismo nuclear, de atividade mitótica e pouca ceratinização. Já aqueles 

denominados como pouco diferenciados caracterizaram-se pelo predomínio de 

células imaturas e numerosas mitoses típicas e atípicas, bem como pela mínima 

ceratinização (EL-NAGGAR et al., 2017). 

 

Tabela 2: Gradação histopatológica proposta pela OMS, baseada na diferenciação 
celular 

 
Bem  

diferenciado 
Moderadamente  

diferenciado 
Pouco 

Diferenciado 

Semelhança com o 
epitélio de origem 

Muita Intermediário Pouca 

Ceratinização Abundante Intermediário Mínima 

Pleomorfismo celular 
e nuclear 

Presente Intermediário Predomina 

Pontes Intercelulares Nítidas Intermediário Pouco nítidas 

Atividade mitótica Presente Evidente Numerosa 

   Fonte: Adaptado de EL-NAGGAR et al.(2017) 
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3.1.2 Avaliação Histopatológica de Risco (AHR) 

 

Para a aplicação da AHR, proposta por BRANDWEIN-GENSLER et al. (2005), 

foram observados os seguintes parâmetros histopatológicos: padrão de invasão, 

invasão perineural e o infiltrado linfocitário. 

O padrão de invasão, definido pelas características infiltrativas do tumor, foi 

analisado na interface entre o epitélio tumoral e o tecido conjuntivo do hospedeiro, 

conforme descrito por Bryne et al. (1992) e adaptado por Brandwein-Gensler et al. 

(2005), recebendo mais um grau, o quinto (Grau 5), obedecendo aos seguintes 

critérios: Padrão 1 – invasão compressiva, bem delineada; Padrão 2 – invasão 

através de cordões sólidos, bandas ou feixes em forma de dedos e ilhas tumorais 

grandes separadas; Padrão 3 – células infiltrando em pequenos grupos ou cordões, 

contendo mais do que 15 células; Padrão 4 – crescimento ou invasão difusa com 

dissociação celular acentuada, em pequenos grupos celulares com menos do que 

15 células, e/ou células soltas, cordões de células tumorais, contendo apenas uma 

célula, independentemente do tamanho da ilha tumoral; Padrão 5 – padrão de 

invasão altamente disperso, definido por satélites tumorais de qualquer tamanho 

com distância de um milímetro ou mais do tecido normal interposto na interface 

tumor/hospedeiro. Os padrões 1, 2 ou 3 recebem zero ponto na avaliação 

histopatológica de risco, enquanto o padrão 4 recebe um ponto e o padrão 5, três 

pontos (Tabela 3). 

O infiltrado linfocitário na interface tumor-hospedeiro foi classificado como 

uma variável de três níveis. O Padrão 1 foi assinalado quando o infiltrado linfocitário 

estava presente de forma contínua e densa. O Padrão 2 quando focos de infiltrado 

linfocitário denso estavam presentes na interface, mas de forma descontínua, sendo 

que a presença de qualquer foco inflamatório qualifica o tumor nesse nível. O 

Padrão 3 significa resposta limitada, sem formar focos de infiltrado ou ausência de 

resposta linfocitária segundo a proposta de Brandwein-Gensler et al., 2005 (Figura 3 

A, B e C). 

A invasão perineural foi definida como o CCE de lábio inferior em estreita 

relação com o nervo ou dentro do nervo, sendo classificada como envolvendo 

grandes nervos (diâmetro maior ou igual a um milímetro) ou pequenos nervos 

(diâmetro menor do que um milímetro). Quando o tumor estava apenas adjacente ao 

nervo, não foi considerado invasão perineural (Figura 3 D). Aos três parâmetros, 
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conforme foram definidos, são atribuídos escores, o que resulta numa classificação 

do paciente em três níveis de risco: baixo, intermediário e alto (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Avaliação histopatológica de risco para o carcinoma de células 

escamosas de boca 

Variável 
 

0 

 

1 

 

3 

Pior Padrão de 
Invasão 

Padrão 1: Tumor invadindo 
amplamente o tecido; 

Padrão 2: Tumor invade em foram 
de dedos; ou 

Padrão 3: Ilhas de tumor com mais 
de 15 células. 

Padrão 4: Ilhas de tumor com 
menos de 15 células. 

Padrão 5:  1 mm ou mais de 
tecido normal entre ilhas 
satélites tumorais e a 
interface. 

Infiltrado Linfocitário Contínuo e denso Grandes agregados descontínuos 
ou qualquer foco de infiltrado 

Pouco (sem formar 
agregados) ou nenhum 

Invasão Perineural Nenhum Pequenos nervos (diâmetro 
<1mm) Grandes nervos ( 1mm) 

Pontuação de Risco 
(Soma dos Pontos) 

 

Risco de Recorrência local Probabilidade de sobrevida total Indicação para radioterapia 

0 
1 ou 2 
3  a  9 

Baixo Boa Não 
Intermediário Intermediário Não 
Alto Pobre Sempre 
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3.1.3 Modelo BD (tumor budding e profundidade de invasão tumoral) 

 

Para a aplicação do Modelo BD proposto por Almagush et al. (2014) foram 

observados os seguintes parâmetros: tumor budding (B) e profundidade de invasão 

do tumor (D) que é medida em milímetros. Para avaliação do tumor budding o ponto 

de corte foi fixado em cinco brotos com até cinco células epiteliais neoplásicas em 

cada (<5 = baixo grau; >5 = alto grau) observados no fronte de invasão e para a 

profundidade de invasão o ponto de corte foi de 4mm (<4mm = baixo; >4mm = alto 

grau) (Tabela 4 e Figura 3) 

 

Tabela 4: Modelo BD (tumor budding e profundidade de invasão tumoral). 

Baixo risco    Risco intermediário Alto risco 

Profundidade de invasão 
<4 mm e tumor budding 
BD está ausente ou <5 
brotos 

1. Profundidade de invasão é 
<4mm, mas o tumor BD é 
formado por cinco ou mais 
botões   

2.Tumor BD contendo menos 
de cinco brotos na fronte de 
invasão, mas com 
profundidade de invasão 
>4mm 

Profundidade de invasão 
>4mm e Tumor BD com 
mais de cinco botões no 
fronte de invasão. 

Fonte: Adaptado de SAWAZAKI-CALONE et al. (2015) 

 

Foram analisadas todas as lâminas referentes aos blocos contendo tumor, 

que foram separadas para cada caso. Para os critérios diferenciação celular, padrão 

de invasão e infiltrado linfocitário foram considerados os piores padrões presentes 

em quaisquer lâminas analisadas. Para o critério invasão perineural foi considerada 

a presença ou ausência em todas as lâminas analisadas. Para o critério tumor 

budding do Modelo BD foram consideradas duas categorias: baixo (<5 brotos de 

células no fronte de invasão do tumor) ou alto grau (>5 células no fronte de invasão). 
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3.2 Digitalização das lâminas 

 

Para estabelecer a profundidade de invasão do Modelo BD foi digitalizada 

uma lâmina de cada caso, previamente selecionada como a que apresentou a maior 

espessura tumoral, onde a profundidade de invasão tumoral foi obtida avaliando 

desde a camada basal do epitélio até o ponto mais profundo da invasão tumoral. 

Essa medida foi obtida utilizando a ferramenta de régua, a partir da análise das 

imagens microscópicas digitalizadas na plataforma de varredura digital APERIO®. As 

imagens foram armazenadas em um sistema de gerenciamento e banco de dados. 

Dessa forma, cada lâmina foi analisada de forma independente para a classificação 

do critério de profundidade de invasão do Modelo BD. 

 

 

3.3 Análise Estatística 

 

Os dados demográficos, clínicos, histopatológicos e de acompanhamento 

foram armazenados em banco de dados e utilizados para verificar o valor 

prognóstico da gradação da OMS, da AHR e BD no contexto do carcinoma de 

células escamosas de lábio inferior. A análise de sobrevida global, específica e livre 

de doença foi feita pela metodologia de Kaplan-Meier, utilizando o teste de log rank 

para identificar diferenças estatisticamente significativas entre as categorias que 

compõem cada gradação, complementada pela análise de regressão de Cox. O 

programa SPSS® (Statistic Package for Social Sciences) versão 20.0 foi utilizado 

para essas análises sendo considerados significativos os valores de p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

Entre 1999 e 2012, 696 pacientes com carcinoma de células escamosas 

do lábio (superior e inferior) foram identificados nas bases de dados DIPAT (Divisão 

de Patologia - INCA). Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão descritos 

na metodologia, o presente estudo selecionou 173 pacientes, com idade média de 

62,2 anos ± 13,7 anos, variando de 26 a 91 anos. Os pacientes mais acometidos 

pelo CCE do lábio inferior eram do sexo masculino (80,9%), numa proporção de 

aproximadamente 4:1 em relação ao sexo feminino. A maioria dos pacientes eram 

brancos (86,1%), com até 8 anos de estudo (74,6%) e 52,6% declararam não ter 

histórico familiar de câncer (Tabela 5). 

Em relação ao tabagismo e etilismo, houve predomínio de tabagistas/ex-

tabagistas, perfazendo 64,7% da casuística; já o consumo de álcool ocorreu na 

proporção de 1:1 para ambos os etilistas/ex-etilistas e não-etilistas (Tabela 5). 

Os estágios clínicos mais prevalentes foram I e II, 27,2% e 39,3%, 

respectivamente, e a maioria dos estágios patológicos foram II e III, compondo, 

respectivamente, 38,7% e 28,9% dos casos. O tratamento de eleição para todos os 

pacientes analisados foi a ressecção cirúrgica, sendo realizada radioterapia 

adjuvante em 13,3% dos pacientes. O esvaziamento cervical não foi realizado na 

maioria dos casos (75,1%) e poucas foram as ocorrências de segundo tumor 

primário (6,9%). 

Considerando a classificação histopatológica dada pela OMS, os tumores 

moderadamente diferenciados representaram a maioria dos casos, 84,4% (n = 146), 

seguidos pelos bem diferenciados, com 12,7% e apenas cinco foram pouco 

diferenciados (2,9%). A Avaliação Histopatológica de Risco (AHR) teve como 

categoria mais prevalente o risco intermediário (58,4%), seguida do baixo risco 

(26,6%) e alto risco (15%). O Modelo BD apresentou maior frequência de risco 

intermediário (46,8%), seguido do alto risco e baixo risco, respectivamente, 31% e 

21,4% (Tabela 6). 

 

 

 
 
 



25 
 

 

Tabela 5. Características clinicopatológicas dos pacientes com CCELI (n=173). 

Variável Categorias n n(%) 

Gênero 
 

Masculino 140 80,9 

Feminino 33 19,1 

Idade 
 

<65 anos 96 55,5 

≥65 anos 77 44,5 

Raça 

Brancos 149 86,1 

Nao-brancos 15 8,7 

Dado indisponível 9 5,2 

Antecedentes 
de câncer 

Ausente 91 52,6 
Presente 44 25,4 
Dado indisponível 38 22 

Escolaridade 

<8 anos de estudo 129 74,6 

≥8 anos de estudo 42 24,3 

Dado indisponível 2 1,1 

Tabagismo 
 

Não 55 31,8 

Sim ou ex 112 64,7 

Dado indisponível 6 3,5 

Etilismo 

Não 75 43,4 

Sim ou ex 83 48 

Dado indisponível 15 8,6 

Estadiamento 
clínico 
(8ted) 

I 47 27,2 

II 68 39,3 

III 44 25,4 

IV 8 4,6 

Dado indisponível 6 3,5 

cT (8ªed) 
 

T1 48 27,7 

T2 75 43,4 

T3 45 26,0 

T4a 3 1,7 

Dado indisponível 2 1,2 

cN (8ªed) 
 

N0 157 90,8 

N1+2 12 6,9 

Dado indisponível 4 2,3 

Estadiamento 
patológico 

(8ªed) 

I 49 28,3 

II 67 38,7 

III 50 28,9 

IV 7 4,0 

pT (8ªed) 
 

T1 49 28,3 

T2 70 40,5 

T3 53 30,6 

T4 1 0,6 

 
pN (8ªed) 

 

N0 33 19,1 

N1+2+3 10 5,8 

Esvaziamento cervical não realizado 130 75,1 

Tratamento 
adjuvante (RXT) 

No 148 86,7 

Yes 25 13,3 

Segundo Tumor 
Primário 

No 161 93,1 

Yes 12 6,9 
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Tabela 6. Classificações histopatológicas dos pacientes com CCELI (n=173) 

Classificações Histopatológicas n n(%) 

OMS 

Bem diferenciado 22 12,7 

Moderadamente diferenciado 146 84,4 

Pouco diferenciado 5 2,9 

AHR 

Baixo risco 46 26,6 

Risco intermediário 101 58,4 

Alto risco 26 15,0 

Modelo BD 

Baixo risco 37 21,4 

Risco intermediário 81 46,8 

Alto risco 55 31,8 

 

O tempo médio de acompanhamento foi de 44,15 meses, variando entre 

1,31 - 145 meses. Os pacientes que sobreviveram ao tratamento, livres de doença, 

foram 71,7% da população analisada e as mortes por câncer de lábio foram de 9,2% 

(n = 16). Quanto à sobrevida global, observou-se um pior prognóstico para os 

pacientes com idade igual ou superior a 65 anos (p=0,004), com estadiamentos 

patológicos avançados (III e IV) (p=0,022), cujos tumores foram classificados pelo 

método da OMS como pouco ou moderadamente diferenciados (p=0,006), e pelo 

Modelo BD como Risco Intermediário e Alto (p=0,018). Na análise univariada de 

sobrevida específica ocorreu diferença estatisticamente significativa entre as curvas 

de estadiamento patológico (p=0,004) demonstrando um pior prognóstico para os 

pacientes com estádios avançados da doença. Os CCELI que foram classificados 

como pouco diferenciados, e de alto risco na AHR e no Modelo BD tiveram piores 

sobrevidas específicas (p=0,038 - OMS; p=0,0001 - AHR e p=0,001 - Modelo BD). 

Quanto à sobrevida livre de doença, houve influência significativa quando na 

ocorrência de segundo tumor primário (p=0,002) e nos casos de alto risco para o 

Modelo BD (p=0,018) (Tabela 7). As curvas de sobrevida que produziram 

correlações estatisticamente significativas, e cujos parâmetros foram incluídos nas 

análises de regressão de Cox, podem ser observadas na Figura 4. 
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Tabela 7. Análise univariada para as sobrevidas global, especifica e livre de doença 

Variável Categorias 

Sobrevida Global Sobrevida Específica 
Sobrevida Livre de 

Doença 

(95% IC) 
p 

Valor 
(95% IC) 

p 
Valor 

(95% IC) p Valor 

Idade 
<65 anos 

100,55 – 
129,04 0,004 

124,73 – 
141,76 0,25 

77,79 – 98,44 
0,596 

≥65 anos 64,90 – 90,38 96,35 – 118,47 81,43 – 110,32 

Estadiamento 
clínico 
(8ª ed.) 

I 
101,27 – 
125,60 

0,104 

Não disponível 

0,100 

Não disponível 

0,129 
II 77,29 – 114,64 Não disponível Não disponível 

III 56,92 – 81,83 Não disponível Não disponível 

IV 57,08 – 83,49 Não disponível Não disponível 

Estadiamento 
patológico 
 (8ª ed.) 

I 
106,09 – 
137,39 

0,022 

135,64 – 
148,35 

  0,004 

98,51 – 124,95 

0,052 
II 68,80 – 91,02 92,21 – 106,86 63,51 – 86,86 

III 53,12 – 72,37 64,61 – 82,72 57,50 – 80,39 

IV 29,33 – 85,48 34,04 – 95,79 24,00 – 95,16 

Segundo 
Tumor 
Primário 

Não 94,69 – 117,52 
0,148 

Não disponível 
0,215 

95,19 – 112,57 
0,002 

Sim 53,76 – 104,91 Não disponível 32,91 – 79,19 

Gênero Feminino 86,91 – 122,68 
0,166 

111,30 – 
132,48 

0,321 
76,25 – 99,71 

0,218 
 Masculino 83,08 – 108,43 

117,85 – 
135,93 

83,00 – 105,33 

Raça Branco  88,79 – 112,43 
0,906 

119,97 – 
136,28 0,850 

84,50 – 105,00 
0,436 

 Não branco 53,20 – 100,17 75,78 – 108,40 79,28 – 107,86 

Escolaridade Menos de 8 anos 93,18 – 118,07 
0,339 

125,63 – 
140,75 0,084 

90,73 – 111,78 
0,224 

 8 anos ou mais 66,17 – 100,65 84,79 – 115,63 64,80 – 103,54 

        
Antecedentes Presente 68,86 – 106,73 

0,772 
99,24 – 124,81 

0,705 
81,50 – 106,63 

0,990 
de cancer Ausente 90,47 – 118,92 

116,01 – 
137,45 

78,78 – 114,80 

        
Tabagismo Sim + Ex 88,59 – 115,30 

0,808 

120,76 – 
138,92 

0,990 
85,22 – 109,02 

0,906 
 Não  76,91 – 106,17 

  99,54 – 
119,48 

69,64 – 92,55  

Etilismo Sim + Ex 76,32 – 103,38 
0,141 

106,25 – 
124,95 

0,430 
81,29 – 107,75 

0,637 
 Não 93,24 – 125,11 

125,23 – 
143,53 

90,51 – 115,19 

        
AHR Risco Baixo 96,27 – 130,42 

0,181 

Não disponível 

0,038 

93,92 – 121,77 

0,209  Intermediário 73,23 – 97,34 Não disponível 80,79 – 106,74 

 Alto Risco 61,63 – 95,50 Não disponível 51,37 – 93,96  

OMS 

Bem diferenciado 84,02 – 129,59 

0,006 

Não disponível 
 

0,0001 
 

79,82 – 92,72 

0,079 
Moderadamente 
diferenciado 

88,46 – 112,82 Não disponível 85,49 –106,46 

Pouco diferenciado 2,46 – 66,97 Não disponível 2,36 – 94,06 

Modelo BD 

Risco baixo 
108,04 – 
140,57 

0,018 

Não disponível 

0,001 

99,12 – 126,76 

0,018 Risco intermediário 66,65 – 86,83 Não disponível 73,65 – 93,36 

Risco alto 57,61 – 84,05 Não disponível 54,60 – 81,09 
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Ao se avaliar o poder preditivo das variáveis nas sobrevidas de forma 

independente por uma análise multivariada, observou-se que os parâmetros que 

mais se ajustaram ao modelo de sobrevida global foram a idade avançada 

(OR=1,058 [95 %IC 1,02-1,08] p=0,0001), a gradação histopatológica categorizada 

em pouco versus bem+moderadamente diferenciado (OR=3,57 [95 %IC 1,24-10,21] 

p=0,018) e o Modelo BD categorizado como risco intermediário+alto versus risco 

baixo (OR=3,18 [95 %IC 1,11-9,02] p=0,03). A idade como variável contínua também 

apresentou valor preditivo para a sobrevida específica (OR=1,04 [95 %IC 1,005-

1,08] p=0,029) quando associada à gradação histopatológica da OMS, nos casos 

pouco diferenciados (OR=8,35 [95 %IC 2,29-30,39] p=0,001). Tanto a ocorrência de 

segundos tumores primários (OR=5,38 [95 %IC2,21 – 13,09] p=0,0001) quanto o 

Modelo BD em risco intermediário+alto (OR=4,62 [95 %IC1,32 – 16,17] p=0,016) 

foram preditivos para uma maior chance de reincidência de doença (Tabela 8). 

 
 

Figura 4. Curvas de Sobrevida - A) Curva de Sobrevida Global em função da idade; B) Curva 

de Sobrevida Global em função do pTNM.; C) Curva de Sobrevida Global em função da 

classificação histopatológica da OMS; D) Curva de Sobrevida Global em função do Modelo 

BD; E) Curva de Sobrevida Livre em função do Modelo BD; F) Curva de Sobrevida Específica 

em função do pTNM; G) Curva de Sobrevida Livre em função do STP. 

G 
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Legenda: a- Variável não significativa nesta análise;   STP – Segundo Tumor Primário 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8. Fatores de influência na sobrevida global, específica e livre de doença segundo a 
Análise de Regressão de Cox  Multivariada. 

Variável Categorias 

Sobrevida Global Sobrevida Específica 
Sobrevida Livre de 

Doença 

OR  
(95% IC) 

p 
Valor 

OR  
(95% IC) 

p 
Valor 

OR 
 (95% IC) 

p Valor 

Idade Variável contínua 
1,058 

(1,027 – 1,080) 
0,0001 

1,045 
(1,005 – 1,086) 

0,029 a a 

STP Presente 
a a a a 

5,388 
(2,217 – 13,094) 

0,0001 
 Ausente 

OMS Pouco 3,57 
(1,247 – 
10,211) 

0,018 
8,352 

(2,295 – 
30,394) 

0,001 a a 
 Bem+moderadamente 

Modelo BD 
Risco 
intermediário+alto 3,18 

(1,118 – 9,025) 
0,03 a a 

4,627 
(1,324 – 16,171) 

0,016 
 Risco baixo  

        

AHR 

Risco baixo       

Risco intermediário a  a a a a 

Risco alto       
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5. DISCUSSÃO 

 

Este estudo avaliou o desempenho prognóstico de três classificações 

histopatológicas correlacionadas às características sociodemográficas e 

clínicopatológicas dos pacientes portadores de CCELI. Predominaram os pacientes 

brancos do sexo masculino, com idade média de 62,2 anos ± 13,7 anos, variando 

entre 26 a 91 anos. A maioria dos pacientes era tabagista (64,7%) e metade da 

população, etilista. A prevalência da doença conforme a idade dos pacientes 

corrobora com o perfil delineado por Han et al. (2016) e Unsal et al. (2017), que 

propuseram um aumento na incidência de CCELI conforme o avançar da idade dos 

pacientes, fenômeno que pode ser explicado pelo acúmulo de mutações genéticas 

associadas a fatores externos, como exposição prolongada ao sol e uso de tabaco e 

álcool. A proporção de gêneros (homens:mulheres) foi menor neste estudo (4:1), 

quando comparada a outros estudos retrospectivos que incluíram em suas amostras 

tumores em pele de lábio e em lábio superior (6:1) (HAN et al., 2018; UNSAL et al., 

2017). Pouco mais da metade da população estudada declarou não possuir história 

de câncer na família (52,6%), e não havia registros em prontuário do histórico de 

exposição solar laboral ou de lazer. 

A gradação histopatológica dada pela OMS tem suas limitações 

prognósticas reconhecidas pela literatura, uma vez que avalia somente 

características citológicas e arquiteturais (BARNES et al., 2005; BRANDWEIN-

GENSLER et al., 2010; CAMISASCA et al., 2009; EL-NAGGAR et al., 2017; 

LINDENBLATT et al., 2012). Neste estudo a maioria dos tumores foi classificada 

como moderadamente diferenciados. Contudo, esta gradação foi considerada como 

fator independente de predição para sobrevida global e específica, corroborando 

com os achados de Rodrigues et al. (2019) para o CCE de língua e assoalho bucal. 

Os modelos de classificação histopatológicos multiparamétricos são mais 

confiáveis e têm sido muito usados na Europa desde os anos 1970 (LOURENÇO, et 

al, 2007). Vários outros fatores histológicos foram analisados, criando-se um sistema 

de classificação único ou multiparamétrico, conforme definido por Brandwein-

Gensler como a Avaliação Histopatológica de Risco (AHR) (BRANDWEIN-
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GENSLER et al., 2005). A AHR, quando analisada estatisticamente de forma 

independente, não demonstrou valor preditivo para nenhuma das sobrevidas 

avaliadas, contrariamente a outros trabalhos que demonstraram seu valor 

prognóstico para sobrevida global nos CCE de cavidade oral (CAMISASCA et al., 

2009; LINDENBLATT et al., 2012 ; BRANDWEIN-GENSLER et al., 2005). Essa 

divergência de achados pode-se justificar que no presente estudo o sítio de análise 

foi CCE em lábio inferior e os outros foram intraorais. Nossos resultados corroboram 

com os resultados obtidos no estudo Strieder et al. (2017) também realizado em 

lábio inferior. 

Strieder et al. (2017) ao realizarem o estudo comparativo das três 

classificações histopatológicas em uma série de 53 pacientes portadores de CCELI, 

observaram uma correlação significativa do alto risco dado pelo Modelo BD com 

uma pior sobrevida global dos pacientes nos intervalos de cinco e de dez anos. 

Almangush et al. (2015) destacaram a aplicabilidade do Modelo BD na rotina do 

patologista, uma vez que o método vem se apresentando como uma ferramenta de 

predição prognóstica. Da mesma forma, neste estudo, o Modelo BD se mostrou 

ajustado às sobrevidas global e livre de doença, corroborando com outros achados 

relacionados ao CCE em cavidade oral (TOLFO, 2018).  

Embora Almangush et al. (2015) tenha avaliado somente CCE de língua, 

Strieder et al (2017) e o presente estudo identificaram boa aplicabilidade do sistema 

BD para a classificação do CCELI, uma vez que este método se mostrou prático e 

de rápida realização. As classificações da OMS e AHR avaliam mais parâmetros 

citológicos e arquiteturais, o que demanda maior tempo e acuidade do observador, 

gerando interpretações subjetivas e dificultando a inserção das mesmas na rotina de 

diagnóstico histopatológico. 

A classificação dos tumores segundo o TNM (8ª Ed.) não apresentou 

poder preditivo para os pacientes portadores de CCELI estudados nesta população, 

uma vez que raros são os tumores com uma profundidade de invasão tal que os 

torne tão agressivos quanto os CCE encontrados em outros sítios intraorais que, em 

geral, apresentam um comportamento distinto, com maior poder de 

metastatização.O estudo que deu origem a esta atualização não cita o numero de 

casos por sítio, considerando toda a casuística (n=3149) como uma entidade de 

comportamento único. (BRIERLEY et al., 2017)  
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Em 2020, o estudo pioneiro de Broders completará cem anos, e neste 

ensaio foram analisados 537 pacientes portadores do CCE de lábio, dos quais, 

95,6% dos casos eram tumores de lábio inferior (BRODERS,1920). A análise destes 

casos engendrou os fundamentos do que agora confirmamos com o presente 

estudo, de que a classificação histopatológica da OMS apresenta valor prognóstico 

para tumores originários deste sítio anatômico específico.  

Algumas limitações técnicas ocorreram no decorrer deste estudo, dentre 

as quais, a perda de 165 casos. A ocorrência desta perda é justificada pela quebra 

do equipamento de captura de imagens (Aperio), o que impossibilitou a aferição da 

profundidade de invasão de todos os tumores através do software. Além disso, o 

mesmo equipamento possui uma badeja para suporte das lâminas cuja espessura 

não deve exceder a altura dos nichos para uma captura de imagens nítidas. 

Algumas das lâminas não se encaixaram nos nichos, impossibilitando o 

escaneamento das mesmas. Portanto, os casos que não foram escaneados, foram 

excluídos das análises estatísticas, embora tenham sido vistos microscopicamente e 

classificados segundo a OMS, cujos parâmetros não incluem esta aferição.  

Pretende-se realizar a reinserção destes casos para avaliação da 

profundidade de invasão, além de uma avaliação inter e intraobservador  
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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que a classificação AHR, 

descrita na literatura como fortemente preditiva em carcinomas de células 

escamosas intraorais, não apresenta desempenho semelhante nos tumores de lábio 

inferior. 

A classificação da OMS, que possui valor prognóstico para os tumores 

intraorais, mostra-se fortemente preditiva para pacientes com CCELI, conforme 

descrito por El-Naggar et al. (2017). 

O método BD, que pela literatura apresenta bom desempenho prognóstico 

para os tumores de cavidade oral, também demonstra valor preditivo para os 

tumores de lábio inferior.  

 Embora algumas das classificações tenham se mostrado como fatores 

independentes de predição, múltiplas são as variáveis envolvidas na determinação 

do valor prognóstico das classificações histopatológicas, e provavelmente, nenhum 

parâmetro isolado pode prever com precisão os desfechos. Portanto, é válida a 

aplicação de todas as classificações em uma coorte maior, proveniente de outros 

centros de diagnóstico oncológico. 
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Título do artigo: Influence of Histopathologic Risk Factors on Prognosis of 

Patients with Lower Lip Squamous Cell Carcinoma 

Revista para a qual será enviado: Oral Oncology 

 

Influence of Histopathologic Risk Factors on Prognosis of Patients 

with Lower Lip Squamous Cell Carcinoma 

 

 

Abstract  

Objectives: Here, we investigated the prognostic impact of three grading systems (Histologic Risk 

Model, BD Model and WHO conventional histologic grading) on survival of patients with lower lip 

squamous cell carcinoma treated at a single institution from 1999 to 2012. Materials and methods: 

Overall, 173 patients with lower lip cancer (C00.1, with or without extension to C00.4) were included. 

They were treated at Brazilian National Cancer Institute (INCA) primarily by surgery and a subgroup 

received adjuvant radiotherapy (n=25). All medical records were reviewed and all slides were 

evaluated by two observers, in order to apply the proposed grading systems. Slides were also 

scanned to measure reliably the depth of invasion. All cases were reclassified according to the 8th 

edition of TNM Classification of Malignant Tumours. The impact of grading systems on overall survival 

(OS), cancer-specific survival (CSS) and disease-free interval (DFI) was calculated using the Kaplan-

Meier method, log-rank test for curve comparison and the Cox proportional hazard model. Results: 

The mean age at diagnosis was 62.2 years. The male to female ratio was 4:1 and patients were 

mostly white (86.1%). The most common clinical stages were I (27.2%) and II (39.3%) and 

pathological stages II and III represented  67.6% of our series. The Cox regression analysis showed 

that WHO conventional histologic grading and BD model were independent prognostic factors for OS. 

Age and WHO conventional histologic grading were independent prognostic factors for CSS while the 

BD model was an independent prognostic factor for DFI. Neither cTNM nor pTNM (8th edition) were 

independent prognostic factors for survival of lower lip cancer patients. Conclusion: WHO 

conventional histopathological grading and BD model had prognostic impact on survival analysis of 

patients with lower lip squamous cell carcinoma patients and should be routinely used to improve 

patient management. 
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Introduction 

 

Global Cancer Statistics (GLOBOCAN) estimated 354,864 new cases of lip and oral cavity cancers, 

and 177,384 deaths in 2018. Brazil is a high incidence area for malignant tumors in this anatomical 

region, with an age-adjusted rate of 4.1 new cases per 100,000 inhabitants each year (GLOBOCAN, 

2018). According to data from the most recent cancer estimate in Brazil, it is expected that lip and oral 

cavity cancer will be responsible for 22,400 new cases of cancer in men and 7,000 in women from 

2018 to 2019 (MS, 2018). The lower lip squamous cell carcinoma (SCC) is one of the most common 

types of tumor in the oral cavity, accounting for 25-30% of all cancers in this region (MS, 2018). 

It is well known that lip tumors are etiologically different from their oral counterparts being more 

associated with chronic sun exposure than with smoking (CZERNINSKI, et al., 2010) and usually 

diagnosed at initial clinical stages (BIASOLI, 2016)  with low rates of relapse and progression. Some 

studies have sought to trace the profile of the population affected with lip cancer in several countries, 

such as Israel (CZERNINSKI, et al., 2010), Brazil (SOUZA, et al., 2011; BIASOLI, 2016), Mexico 

(LUNA-ORTIZ, et al., 2004) and USA (UNSAL et al., 2017), usually including tumors from several 

anatomical sites (lower lip, upper lip, skin, commissure) and/or various histopathological subtypes 

(SCC, basal cell carcinoma, Merkel carcinoma, melanoma, lymphoepithelioma, angiosarcoma and 

adenocarcinoma).  

In 2017, the eighth edition of TNM Classification of Malignant Tumours included by the first time an 

histopathological variable (depth of invasion - DOI) for staging of lip and oral cavity cancer. Other two 

histopathological variables (extracapsular extension and the status of surgical resection margins) were 

considered essential for prognosis (BRIERLEY et al., 2018). However, the previous studies that 

supported this new approach included few (if any) lip cancer patients (SANTOS, et al., 2014; 

STRIEDER, et al. 2017).  

In this setting, histologic grading methods can be valuable additional prognostic tools, trying to explain 

different biological behaviors from tumors under the same staging (LOURENÇO et al., 2007). 

Brandwein-Gensler et al. (2005) developed the Histologic Risk Model (HRM) for oral squamous cell 

carcinoma, assessing the pattern of invasion, perineural invasion, and lymphocytic response. This risk 

assessment strategy was able to classify patients into low-, intermediate-, or high-risk groups, 

selecting patients that would benefit from adjuvant radiation therapy (high risk patients) 

(BRANDWEIN-GENSLER et al., 2005).  

Almangush et al. (2014) developed the BD model, based on two histopathologic features: tumor 

budding (B) and DOI (D), measured in millimeters. These two variables are combined to produce a 

score, also classifying patients into three risk groups.  It is simpler than HRM and a promising 

prognostic tool for head and neck SCC (ALMAGUSH et al., 2014).  

On the other hand, in 2017 the classical WHO histopathological grading was maintained although this 

grading strategy alone does not correlate well with prognosis. It is based on the microscopic cell 

appearance and classify tumors into three categories according to cellular differentiation: well 

differentiated, moderately differentiated and poorly differentiated (EL-NAGGAR et al., 2017).  
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Strieder et al. (2017) evaluated these three histologic grading methods on 53 lower lip SCC patients. 

Only those classified as high risk by the BD model were correlated with a lower overall survival (OS) 

and none of these three methods was correlated with recurrence-free survival. However, these 

authors staged lip tumors according to the older TNM protocol and did not perform a Cox-proportional 

Hazards model analysis to investigate the association between the survival time of patients and one or 

more predictor variables.  

Here, we performed a study with a homogeneous population with lower lip SCC, evaluating the impact 

of three grading systems (Histologic Risk Model, BD Model and WHO conventional histopathological 

grading) on survival of patients treated at a single institution from 1999 to 2012. This study sought to 

analyze whether sociodemographic and clinicopathological factors influenced the survival of Brazilian 

patients. 

 

 

Material and methods 

 

Study Design 

 

This study evaluated 173 consecutive lower lip SCC patients treated at the Head and Neck Surgery 

Service of the Brazilian National Cancer Institute (INCA, Rio de Janeiro) from 1999 to 2012. 

Clinicopathological information on each case, including gender, age, race, alcohol and tobacco use, 

family cancer history, educational level, tumor thickness, treatment, neck dissection, clinical  and 

pathological staging (7th edition), histopathologic grade (WHO), vascular and perineural invasion were 

obtained from medical records and tumor registries. The patients included on this study were older 

than eighteen, and presented squamous cell carcinoma only in lower lip (C00.1, with or without 

extension to C00.4) diagnosed between 1999 and 2012, without a previous history of cancer (except 

by nonmelanoma skin cancer). Patients have not been submitted to previous chemotherapy and 

radiotherapy treatments. A reliable history of chronic exposure to UV radiation was not available in 

medical records. All patients underwent surgery as primary treatment with free surgical margins. 

Twenty-five patients received adjuvant radiotherapy. This study was reviewed and approved by the 

institutional ethics committee (CEP125/10). 

Two examiners (NL, SQCL) evaluated all slides and applied the three histopathologic grading systems 

(Table 1). Discrepancies were solved by mutual consent. Slides showing the deepest DOI were 

scanned using an Aperio Digital Slide Scanner. The DOI was measured using the ruler tool of Aperio 

ImageScope software. All cases were reclassified according to the eighth edition of TNM.  

Statistical analysis were performed using IBM SPSS Statistics – v20. The association between 

clinicopathological variables was analyzed by Fisher’s exact test. Survival analysis was calculated 

using surgery date as the starting point. The Kaplan–Meier method was used to calculate overall 

survival (OS), cancer-specific survival (CSS) and disease-free interval (DFI) and the log-rank test was 

used for curve comparison. The Cox proportional hazard model was used in each group after 
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controlling for potentially confounding variables. Tests were considered statistically significant when 

the p-value was <0.05. 

 

 

Results  

 

Clinical and pathological characteristics are presented in Table 2. Between 1999 and 2012, 696 

patients with lip SCC (upper and lower lips) were identified in the DIPAT (Pathology Division - INCA) 

databases. After applying the inclusion and exclusion criteria described in the methodology, the 

present study selected 173 patients, with a mean age of 62.2 years ± 13.7 years, ranging from 26 to 

91 years. The patients most affected by lower lip SCC were male (80.9%), in a ratio of approximately 

4:1 to the female gender; the majority of patients were white (86.1%), followed by non-whites (8.7%) 

and, most patients had less than 8 years of schooling (74.6% of the analyzed population).  

 

Regarding smoking and alcohol habits, there was a predominance of smokers/former smokers, 

making up 64.7% of the casuistry. Regarding alcohol consumption, there was a 1:1 occurrence for  

drinker/former drinkers and non-users. The majority of the patients stated that they did not have a 

positive family cancer history (52.6%). All patients were treated by surgery and only 13.3% received 

adjuvant radiotherapy. Neck dissection was performed  when clinical suspicion of cervical involvement 

was detected (24.9%). Few patients developed a second primary tumor (6.9%). The most common 

clinical stages were I and II (27.2% and 39.3%, respectively), and the majority of the patients had 

pathological stages II or III, composing together 67.6% of the cases. 

 

Considering the WHO histopathological classification of tumors, the moderately differentiated tumours 

were the majority of these 173 cases (84.4%; n = 146), followed by well differentiated ones (12.7%). 

Only  five cases were poorly differentiated (2.9%). The histologic risk model classified most lower lip 

SCC patients as intermediate-risk patients (58.4%), followed by low-risk (26.6%) and high-risk (15%) 

groups. The BD model also classified most patients as intermediate-risk (46.8%). However, high-risk 

patients were more common than low-risk patients (31.8% vs 21.4%).  

 

The median follow-up time was 40.61 months, ranging from 1.31 to 145.28 months. Patients who 

survived, free of disease, accounted for 71.7% of the analyzed population and lip cancer deaths were 

9.2% (n = 16).  

  

The survival curves (OS, CSS and DFI) were calculated over a period of up to 10 years of follow-up. A 

poor OS was observed for patients with advanced disease (pTNM III or IV - p=0.022), moderately or 

poorly differentiated tumors (p=0.006) and intermediate- or righ-risk groups according to the BD model 

(p=0,018). A poor CSS was observed in patients with advanced pTNM stages (p=0.004). In addition, 

all three grading systems were significantly associated with CSS. Only the presence of a second 

primary tumor (p=0.002) and the BD model (p=0.018) were significantly associated with DFI (Table 3). 
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Multivariate Cox regression analysis (Table 4) showed that independent factors for a lower OS were 

age (as expected), poorly differentiated tumors (OR=3.57 [95 %IC 1.24-10.21] p=0.018) and 

intermediate-risk and high-risk groups classified according to the BD model (OR=3.18 [95 %IC 1.11-

9.02] p=0.03). 

 

Interestingly, age was also an independent prognostic factor for a lower CSS (OR=1.04 [95 %IC 1.00-

1.08] p=0.029) along with poorly differentiated tumors (OR=8.35 [95 %IC 2.29-30.39] p=0.001).  

Independent prognostic factors for a lower DFI were the presence of second primary tumors (as 

expected) and intermediate-risk and high-risk groups classified according to the BD model (OR=4.62 

[95 %IC 1.32 – 16.17] p=0.016). 

 

Discussion  

 

We evaluated the impact on prognosis of three histologic grading systems and possible associations 

with clinicopathological features of lower lip SCC patients. Most studies that evaluate lip cancer 

usually include tumors from several anatomical sites (lower lip, upper lip, skin, commissure) and 

various histopathological subtypes (SCC, basal cell carcinoma, Merkel carcinoma, melanoma, 

lymphoepithelioma, angiosarcoma and adenocarcinoma) (LUNA-ORTIZ, K., et al., 2004, 

CZERNINSKI, R. et al., 2010; BIASOLI, R.D. et al., 2016; UNSAL, et al., 2017). 

 

We removed this putative bias including only lower lip SCC patients. The epidemiological profile found 

in our patients was otherwise similar to the profile described in the literature, probably because lower 

lip tumors are much more frequent than other malignancies in this region. In our series there was a 

clear predilection for white men, aged between 50 and 70 years, and the disease behavior was not 

very aggressive, with low rates of relapse and progression (HAN et al., 2016; UNSAL et al., 2017). 

 

  

The worse prognosis of the disease according to patients' age corroborates the profile outlined by Han 

et al. (2016) and Unsal et al. (2017), who proposed an increase in the incidence of lip SCC as patients 

age, a phenomenon that can be explained by the accumulation of mutations, genetic factors 

associated with external factors such as prolonged sun exposure and use of tobacco and alcohol. The 

male to female ratio was lower in this study (4:1), when compared to other retrospective studies that 

included tumors of lip skin and upper lip (6:1) (HAN et al., 2016; UNSAL et al., 2017). 

 

The WHO histologic grading system has prognostic limitations that are clearly shown in the literature, 

because it assesses only cytologic changes (BARNES et al., 2005; BRANDWEIN-GENSLER et al., 

2010; CAMISASCA et al., 2009; EL-NAGGAR et al., 2017; LINDENBLATT et al., 2012).   In this study 

most tumors were classified as moderately differentiated, and this grading system was  an 

independent predictor factor when correlated with both overall and specific survival. Similar findings 

were found by  Rodrigues et al. (2019) for tongue and mouth floor SCC. 
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According to Lourenço et al. (2007) multiparametric histopathological classification models are more 

reliable and have been widely used in Europe since the 1970s. Several other histological factors have 

been analyzed, creating a single or multiparametric classification system as defined by Brandwein-

Gensler as the Histopathological Risk Assessment (HRA) (BRANDWEIN-GENSLER et al., 2005). 

AHR, when statistically analyzed independently, showed no predictive value for survival, contrary to 

the findings of Lindenblatt et al.,(2012), Camisasca et al. (2009); and Brandwein-Gensler et al. (2005), 

who demonstrated their prognostic value for overall survival. However, these authors assessed only 

oral SCC and not lower lip SCC  

  

Strieder et al. (2017), when conducting the same comparative study in a series of 53 patients with lip 

SCC, observed a significant correlation of the high risk given by the BD Model with a worse overall 

patient survival at 5 and 10 year intervals. Almangush et al. (2015) highlighted the applicability of the 

BD Model in the pathologist's routine, since the method has been presented as a reliable prognostic 

prediction tool. In this study, the BD Model was adjusted to overall survival and disease-free survival, 

corroborating studies of oral cavity SCC evaluation (TOLFO, et al., 2018) 

  

The 8th Edition of the TNM Classification of Tumors did not showed predictive power for the lip SCC 

patients studied in  our case series. This fact may be justified by the reduced number of  lip SCC 

patients included in the study that led to the TNM update (BRIERLEY et al., 2018) 

  

By 2020, Broders' pioneering study will be a hundred years old. In this classical study, 537 patients 

with lip cancer were analyzed (BRODERS, 1920). The analysis of these cases generated the 

foundations of what we now confirm with the present study, that the WHO histopathological 

classification has prognostic value for tumors originating from this specific anatomical site. The fact 

that it does not occur with tumors of similar histology, but located in intraoral sites can only be a 

reflection of tumors of distinct etiopathogenesis and clinical behavior already known to be different. 

 

 

Conclusion 

 

The WHO grading system was predictive for OS and CSS, as demonstrated almost a hundred years 

ago by Broders in his original series of 537 lip cancer patients. In addition, the BD model had a 

significant predictive performance for both OS and DFI. The HRM demonstrated a significant 

predictive performance in patients with oral SCC but the performance in patients with lower lip SCC 

was poor.  

We suggest that both BD model and WHO grading systems should be used to improve the 

management of lower lip SCC patients. 
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FIGURE CAPTIONS AND TABLE LEGENDS 

 

Table 1: Histologic Grading Systems. 

Note: Adapted from EL-NAGGAR et al..(2017), ALMAGUSH et al..(2014), and BRANDWEIN-

GENSLER et al..(2005). 

 

Table 2: Clinicopathological features of elegible patients (n=173). 

Legend: NA - Not available. 

 

Table 3: Univariate survival analysis  

Legend: NA - Not available. 

 

Table 4. Cox Regression Analysis 

Legend: * - reference category; a - variable did not reach significance 
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Table 1. Histologic Grading Systems 

WHO HISTOLOGIC GRADING SYSTEM 

 

WELL  
DIFFERENTIATED 

MODERATELY 
DIFFERENTIATED 

POORLY  
DIFFERENTIATED 

Resemblance to the normal 
squamous epithelium 

High Intermediate Minimal/absent 

Keratinization Prominent Present Minimal/absent 

Cellular and nuclear 
pleomorphism 

Present Increased High 

Intercellular bridges Prominent Present Scanty/absent 

Number of mitoses Few Increased High 

HISTOLOGIC RISK MODEL (HRM) 

  Scores 

 0 1 3 

 

Worstpattern of tumor 
invasion 

Pattern #1: Broad pushing 
pattern of tumor invasion; 
Pattern #2: Broad pushing fingers 
or separate large tumor islands;  
Pattern #3: Invasive tumor 
islands with more than 15 cells 
per island. 

Pattern #4: Invasive tumor 
islands with fewer than 15 cells 
per island. 

Pattern #5:  Tumor 
satellites ofany size with 1 
mm or greater distance of 
intervening normal 
tissueat the tumor/host 
interface. 

 Lymphoid infiltrate at 
the tumor/host interface 

Continuous and dense 
Patches of dense lymphoid  
infiltrate/discontinuous infiltrate 

Limited response  or no 
lymphoid response 

 PerineuralInvasion Absent Small nerves (<1mm of diameter) Largenerves(1mm) 

  

 Sum of scores             Local recurrencerisk     Overall survivalprobability Adjuvantradiotherapy? 

 0 Low Good No 

 1 or 2 Intermediate Intermediate No 

 3to 9                           High Poor Mandatory 

BD MODEL  

Lowrisk Intermediaterisk                  High risk 
Depth of invasion <4 mm and tumor 
budding absent or <5 buds 

     1. Depth of invasion <4mm but tumor  
budding ≥  5 buds 
    2.Less than 5 buds at the invasive front  
but depth of invasion ≥ 4mm 

Depth of invasion ≥ 4mm and 
tumor budding ≥  5 buds at 
the invasive front 

Note: Adapted from EL-NAGGAR et al.(2017), ALMAGUSH et al.(2014), and BRANDWEIN-GENSLER et 

al.(2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2. Clinicopathological features of elegible patients (n=173). 

Variable Category No. of cases % of cases 
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Gender 
 

Male 140 80.9 
Female 33 19.1 

Age 
 

<65 years 96 55.5 
≥65 years 77 44.5 

Race White 149 86.1 

Non-white 15 8.7 

NA 9 5.2 

Education <8 years 129 74.6 
≥8 years 42 24.3 
NA 2 1.1 

Tobacco 
 

No 55 31.8 
Current or Past 112 64.7 
NA 6 3.5 

Alcohol No 75 43.4 
Current or Past 83 48 
NA 15 8.6 

Clinical stage 
(8thed) 

I 47 27.2 
II 68 39.3 
III 44 25.4 
IV 8 4.6 
NA 6 3.5 

cT (8thed) 
 

T1 48 27.7 
T2 75 43.4 
T3 45 26.0 
T4a 3 1.7 
NA 2 1.2 

cN  (8thed) 
 

N0 157 90.8 
N1+2 12 6.9 

NA 4 2.3 

Pathological 
stage 
(8thed) 

I 49 28.3 
II 67 38.7 
III 50 28.9 
IV 7 4.0 

pT (8thed) 
 

T1 49 28.3 
T2 70 40.5 
T3 53 30.6 
T4 1 0.6 

pN (8thed) 
 

N0 33 19.1 
N1+2+3 10 5.8 

Neck dissection not performed 130 75.1 

Adjuvant 
treatment (RXT) 

No 148 86.7 
Yes 25 13.3 

Second primary 
tumor 

No 161 93.1 
Yes 12 6.9 

              Legend: NA - Not available.  
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Legend: NA - Notavailable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3. Univariate survival analysis 

Variable Categories 
OS CSS DFI 

(95% CI) p  (95% CI) p  (95% CI) p 

Age 
<65 years 100.55 – 129.04 

0.004 
124.73 – 141.76 

0.25 
77.79 – 98.44 

0.596 
≥65 years 64.90 – 90.38 96.35 – 118.47 81.43 – 110.32 

cTNM (8thed) 

I 101.27 – 125.60 

0.104 

NA 

0.100 

NA 

0.129 
II 77.29 – 114.64 NA NA 

III 56.92 – 81.83 NA NA 

IV 57.08 – 83.49 NA NA 

pTNM (8thed) 

I 106.09 – 137.39 

0.022 

135.64 – 148.35 

  0.004 

98.51 – 124.95 

0.052 
II 68.80 – 91.02 92.21 – 106.86 63.51 – 86.86 

III 53.12 – 72.37 64.61 – 82.72 57.50 – 80.39 

IV 29.33 – 85.48 34.04 – 95.79 24.00 – 95.16 

Second Primary Tumor  
Absent 94.69 – 117.52 

0.148 
NA 

0.215 
95.19 – 112.57 

0.002 
Present 53.76 – 104.91 NA 32.91 – 79.19 

Gender 
Female 86.91 – 122.68 

0.166 
111.30 – 132.48 

0.321 
76.25 – 99.71 

0.218 
Male 83.08 – 108.43 117.85 – 135.93 83.00 – 105.33 

Race 
White 88.79 – 112.43 

0.906 
119.97 – 136.28 

0.850 
84.50 – 105.00 

0.436 
Non-white 53.20 – 100.17 75.78 – 108.40 79.28 – 107.86 

Education 
<8 years 93.18 – 118.07 

0.339 
125.63 – 140.75 

0.084 
90.73 – 111.78 

0.224 
≥8years 66.17 – 100.65 84.79 – 115.63 64.80 – 103.54 

Family cancer history 
Present 68.86 – 106.73 

0.772 
99.24 – 124.81 

0.705 
81.50 – 106.63 

0.990 
Absent 90.47 – 118.92 116.01 – 137.45 78.78 – 114.80 

        

Tobacco 
Current or Past 88.59 – 115.30 

0.808 
120.76 – 138.92 

0.990 
85.22 – 109.02 

0.906 
No  76.91 – 106.17   99.54 – 119.48 69.64 – 92.55  

Alcohol 
Current or Past 76.32 – 103.38 

0.141 
106.25 – 124.95 

0.430 
81.29 – 107.75 

0.637 
No  93.24 – 125.11 125.23 – 143.53 90.51 – 115.19 

HRA 

Low-risk 96.27 – 130.42 

0.181 

NA 

0.038 

93.92 – 121.77 

0.209 Intermediate- risk 73.23 – 97.34 NA 80.79 – 106.74 

High-risk 61.63 – 95.50 NA 51.37 – 93.96  

WHO grading 

Well 84.02 – 129.59 

0.006 

NA 
 

0.0001 
 

79.82 – 92.72 

0.079 Moderately 88.46 – 112.82 NA 85.49 –106.46 

Poorly 2.46 – 66.97 NA 2.36 – 94.06 

BD model 

Low-risk 108.04 – 140.57 

0.018 

NA 

0.001 

99.12 – 126.76 

0.018 Intermediate- risk 66.65 – 86.83 NA 73.65 – 93.36 

High-risk 57.61 – 84.05 NA 54.60 – 81.09 
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Legend: * - reference category; a - variable did not reach significance 

 

 

 

Table 4. Cox Regression Analysis 

Variable Categories 

      OS     CSS       DFI  
OR  

(95% IC) 
p  

OR  
(95% IC) 

p  
OR 

 (95% IC) 
p   

Age Continuous variable 
1.058 

(1.027 – 
1.080) 

0.0001 
1.045 

(1.005 – 
1.086) 

0.029 a a 
 

Secondprimary 
tumor 

Present 
a a a a 

5.388 
(2.217 – 
13.094) 

0.0001 
 

Absent*  

WHO 
Poorly 3.57 

(1.247 – 
10.211) 

0.018 
8.352 

(2.295 – 
30.394) 

0.001 a a 
 

Well+moderately *  

BD model 

Intermediate- /high-
risk 

3.18 
(1.118 – 
9.025) 

0.03 a a 
4.627 

(1.324 – 
16.171) 

0.016 
 

Low-risk*  
         

HRA 

Low-risk        
Intermediate -risk a  a a a a  

High-risk        
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