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RESUMO 
 
A apoptose caracteriza-se como um tipo de morte celular programada geneticamente 

relacionada tanto a condições fisiológicas quanto patológicas, incluído na etiopatogenia das 

lesões cancerizáveis e neoplásicas. Mutações e alterações moleculares que impedem a 

apoptose fisiológica estão relacionadas à carcinogênese bucal. Eventos característicos da 

apoptose envolvem a ativação de uma família de proteases conhecidas como caspases. 

Nesse grupo de proteínas, a caspase 3 é considerada a principal caspase efetora na 

cascata da apoptose e sua expressão vem sendo estudada em diversas neoplasias 

malignas. O objetivo foi avaliar a presença da apoptose, através da expressão da proteína 

caspase 3 clivada em lesões hiperplásicas, cancerizáveis e carcinomas de células 

escamosas intra-bucais e labiais. Foram selecionados 20 blocos parafinados de cada lesão: 

hiperplasia fibrosa inflamatória intra-bucal e do lábio inferior; queilite actínica e leucoplasia 

intra-bucal com e sem displasia epitelial e carcinoma de células escamosas intra-bucal e do 

lábio inferior, totalizando 120 blocos. Um corte de cada bloco foi submetido à técnica de 

imuno-histoquímica, utilizando-se o anticorpo anti-caspase 3 clivada (Asp 175/#9661 - Cell 

Signaling Technology). As lâminas coradas em hematoxilina-eosina foram analisadas de 

forma descritiva ao microscópio óptico de luz. Os resultados imuno-histoquímicos foram 

avaliados quantitativamente, utilizando-se o Programa Image Pro-Plus 4.5 e analisados 

estatisticamente. Com objetivo de validar e confirmar os resultados imuno-histoquímicos 

foram selecionados 22 casos para serem submetidos a outro método de identificação de 

apoptose, a técnica TUNEL, utilizando-se o Kit ApopTag Plus Peroxidase In situ Apoptosis 

Detection S7101 - Chemicon International). De acordo com os resultados, houve uma 

correlação entre a densidade de área e o comportamento das lesões estudadas. Os 

carcinomas de células escamosas bucais apresentaram densidades de área superiores às 

demais lesões e as lesões cancerizáveis obtiveram densidades de área maiores, embora 

não estatisticamente significativa, que as hiperplasias. Nas hiperplasias as células 

apoptóticas foram raras. Os carcinomas em lábio inferior, que se caracterizam por uma 

evolução mais lenta, tardia e com pouca recidiva, obtiveram menor densidade de área que 

os intra-bucais. As queilites actínicas sem displasia epitelial exibiram densidades de área 

maiores do que as com displasia epitelial sugerindo a participação da apoptose, induzida  

pela radiação solar ultravioleta, como um mecanismo de defesa nessas lesões antes que as 

alterações morfológicas de displasia epitelial tenham ocorrido. O inverso ocorreu com as 

leucoplasias, nas quais todos os casos positivos para caspase 3 clivada exibiram displasia 

epitelial. A maioria das leucoplasias e queilites actínicas que exibiram reação liquenóide 

apresentou densidades de área maiores quando comparados ao restante. Observaram-se 



células TUNEL positivas nos ceratinócitos terminalmente diferenciados, abaixo da banda 

hiperceratótica onde não foi identificada positividade para a caspase 3 clivada, sugerindo 

que o processo de diferenciação terminal no epitélio oral não representa uma apoptose 

clássica.  A expressão da proteína caspase 3 clivada representa um método confiável na 

detecção da apoptose em material de arquivo. Entretanto mais estudos correlacionando a 

sua expressão com dados referentes à gradação histopatológica de peças cirúrgicas, 

estadiamento, resposta a terapia, prognóstico e índice de sobrevivência e a sua associação 

a outros métodos de identificação da apoptose podem auxiliar ainda mais no conhecimento 

da etiopatogenia dessas lesões, melhorando seu tratamento e prognóstico. 

 

Palavras-chaves: Câncer bucal; Carcinoma de células escamosas; Displasia; Apoptose; Caspase; 

TUNEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Apoptosis is a type of programmed cellular death genetically related to both physiological 

and pathological conditions and even related to etiopathogenesis of potentially cancerous 

and neoplasic conditions. Mutations and molecular alterations avoiding physiological 

apoptosis are related to oral carcinogenesis. The characteristics events of apoptosis involve 

activation of a protease protein family known as caspases. Within this family, caspase 3 is 

considered the main effector caspase of the apoptosis cascade and its expression has being 

studied in many malignant neoplasia.This work aimed the evaluation of apoptosis, through 

cleaved caspase 3 detection, in hyperplastic, potentially cancerous and both lower lip and 

intraoral carcinoma lesions. We selected 20 paraffin blocks from each lesion group: intraoral 

and labial fibrous inflammatory hyperplasia, actinic cheilitis, oral leukoplakias with and 

without epithelial dysplasia and intraoral/lower lip squamous cell carcinoma, thus making a 

total of 120 blocks. One section of each block was used for immunohistochemical detection 

of caspase 3 with anti-cleaved caspase 3 antibody (Asp 175#9661 – Cell Signaling 

Technology). Hematoxilin & Eosin slides were described under light microscopy. 

Immunohistochemical results were analyzed both descriptive and quantitatively with Image 

Pro Plus 4.5 software.  Aiming to confirm immunohistochemical results, twenty-two samples 

were selected to for another apoptotic cell detection technique: TUNEL (Kit ApopTag Plus 

Peroxidase In situ Apoptosis Detection S7101 - Chemicon International). Area density was 

correlated with behavior of studied lesions. Oral squamous cell carcinomas presented area 

density greater than other lesions and premalignant lesions had area density higher than 

hyperplasias, although this was no statistically significant. Positive cells in hyperplastic 

lesions were rarely detected. Carcinomas of the lower lip, which are characterized by slower 

evolution and low recidive rate, had lower area density than intra-oral samples. Actinic 

cheilitis without evidence of epithelial dysplasia presented area density higher than epithelial 

dysplastic lesions, thus supporting the role of apoptosis, inducing by solar ultraviolet 

radiation, as protecting factor in those lesions before morphological alterations of epithelial 

dysplasia take place.  Inversely, all leukoplakia samples with epithelial dysplasia were 

positive for cleaved caspase 3. Most of leukoplakias and actinic cheilitis that exhibited 

lichenoid reaction presented greater area density when compared to the others. We 

observed TUNEL positive-cells in terminally differentiated keratinocytes, below the 

hyperkeratotic band where cleaved caspase 3 positivity was not observed, thus suggesting 

that terminal differentiation in oral epithelium does not represent classical apoptosis. Cleaved 

caspase 3 expression represents a reliable method for apoptosis detection in histological 

sections of archival paraffin-embedded material. However, more studies to verify the 



correlation of cleaved caspase 3 expression with clinical and histopathological characteristics 

of squamous cell carcinoma, anticancer therapy, prognostic and survival index and its 

association with other methods of identification of apoptosis can still aid more knowledge of 

the ethiopathogenesis of those lesions, therefore improving treatment and prognostic. 

 
Key words: oral cancer, squamous cell carcinoma, premalignant lesions, apoptosis, 

caspase, TUNEL. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A apoptose representa um mecanismo de morte celular programada, que 

assegura a eliminação de células que tenham completado seu ciclo de vida ou ainda, 

que tenham se tornado inúteis ou prejudiciais ao organismo, devido a danos genéticos. 

Sua participação se dá tanto em processos fisiológicos, quanto patológicos 

(THOMPSON, 1995). 

 

Este tipo de morte celular pode ser regulado direta ou indiretamente por uma 

variedade de produtos gênicos codificados tanto por oncogenes como por genes 

supressores de tumor (KERR, 1994). Alterações nos mecanismos moleculares que 

controlam e executam a apoptose levam a defeitos na regulação fisiológica do equilíbrio
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do número celular e se manifesta como vários estados patológicos, incluindo o câncer 

(THOMPSON, 1995 ). 

 

A patogenia do câncer, em particular o carcinoma de células escamosas 

bucal, tem sido repetidamente associado a desregulação do mecanismo de apoptose, o 

que favorece a persistência de ceratinócitos alterados geneticamente, mais suscetíveis 

a mutações, com conseqüente progressão tumoral (POLVERINI, 1999; LORO, 2003). 

Seguindo esta mesma linha, alguns estudos comprovaram a presença de alterações 

moleculares relacionadas a apoptose, em lesões cancerizáveis da mucosa bucal 

durante os estágios iniciais da transformação maligna (CRUZ et al., 1998; SCHOELCH, 

1999; LORO, 2003).  

 

São conhecidas duas vias principais de ocorrência da apoptose: via 

extrínseca, mediada pela ativação de receptores de morte celular localizados na 

membrana citoplasmática, e a via intrínseca caracterizada como via mitocondrial. O 

resultado final de ambas as vias, consiste na ativação da cascata das caspases 

(ZIMMERMANN & GREEN, 2001; LORO et al., 2003; FISCHER, 2001). 

 

As caspases são proteases cisteínas que funcionam como executoras 

centrais do processo de apoptose. Estas proteínas sofrem um modo de ativação em 

cascata, que faz com que as caspases inicialmente ativadas clivem pro-caspases 

subseqüentes em sua forma ativa. Essa ativação seqüencial causa proteólise de 

substratos celulares essenciais levando inevitavelmente a morte celular (NICHOLSON, 

1999). 
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Essas proteases podem ser caracterizadas em iniciadoras e efetoras. As 

caspases 8 e 9, consideradas iniciadoras são as primeiras caspases a serem ativadas 

durante a sinalização para a execução da apoptose. A ativação proteolítica das 

iniciadoras, geralmente, envolve a autoclivagem e autoativação, seguida da clivagem e 

ativação das caspases efetoras, como a 3 e a 7 (FISCHER, 2001). 

 

A caspase 3 clivada representa a principal caspase efetora na cascata da 

apoptose no interior das células e vem sendo estudada em cânceres de diferentes 

tecidos (HAGUE et al., 2004; TANIMOTO et al., 2005; HOLUBEC et al., 2005).  

 

Atualmente, estudos imuno-histoquímicos de proteínas e a expressão de 

genes relacionados a apoptose estão sendo desenvolvidos na tentativa de 

compreender a evolução de uma lesão cancerizável e/ou maligna direcionando seu 

prognóstico e tratamento. Dentre as proteínas mais estudadas destacam-se as 

proteínas bcl-2, p53, Ki-67 e caspase-3 (LIM et al., 2004; PIATTELLI et al., 2002; 

BALASSIANO, 2004; HAGUE et al., 2004; SOARES, 2005). No caso da caspase 3 

clivada, a detecção desta proteína pode ser considerada um indicador sensível e 

exclusivo da apoptose (GOWN & WILINGHAN; 2002). 

 

Outros métodos são utilizados para identificação de células em apoptose. A 

técnica de marcação in situ da fragmentação do genoma (TUNEL), amplamente 

utilizada como marcador da apoptose, detecta filamentos terminais de DNA 

fragmentado, mas está sujeita a erros de interpretação (NEGOESCU et al., 1996). 
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A partir da associação comprovada entre alterações nos mecanismos 

reguladores da apoptose com a etiopatogênese de doenças específicas como o câncer 

bucal, justifica-se avaliar a expressão da proteína caspase 3 clivada em lesões 

hiperplásicas, cancerizáveis e carcinomas de células escamosas intra-bucais e labiais. 

Os conhecimentos obtidos neste estudo poderão contribuir para o entendimento do 

processo de iniciação e evolução do câncer bucal, podendo a proteína caspase 3 

clivada ser utilizada, futuramente, como fator prognóstico na rotina da patologia bucal e 

auxiliando no tratamento destas lesões. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 LESÕES CANCERIZÁVEIS 

  

 A transição da mucosa oral normal para o carcinoma de células escamosas 

compreende um processo complexo, constituído de múltiplas etapas e de etiologia 

multifatorial (KÜFFER & LOMBARDI, 2002). Freqüentemente durante esse processo de 

transformação maligna o carcinoma de células escamosas é precedido por alterações 

pré-malignas da mucosa oral (PINDBORG et al., 1997; NEVILLE & DAY, 2002; 

NEVILLE et al., 2004). 

 

 Em 1997, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou como 

LESÕES PRÉ-CANCEROSAS, um tecido morfologicamente alterado no qual o câncer é 

mais provável de ocorrer do que em sua contraparte aparentemente normal 

(PINDBORG et al., 1997; VAN DER WALL & AXÉLL, 2002).  



Revisão de Literatura 25

 

 KUFFER & LOMBARDI (2002) propuseram a unificação das classificações 

das lesões orais consideradas pré-malignas sugerindo que estas fossem 

desmembradas, melhorando assim a abordagem clínica. As terminologias propostas 

foram: lesões de risco, correspondendo a lesões que não apresentam displasia epitelial 

e lesões precursoras, correspondendo a lesões com displasia epitelial. Introduziram 

ainda o conceito de NEOPLASIA INTRAEPITELIAL ORAL (OIN), derivado da 

ginecologia como sendo o mais adequado para se referir à ocorrência de displasia 

epitelial.  

 

 Em 2005, a OMS, se referiu a tais lesões como LESÕES EPITELIAIS 

PRECURSORAS, definindo-as como um epitélio alterado com maior potencial de 

progressão para o carcinoma de células escamosas. Este epitélio alterado exibe uma 

variedade de aspectos citopatológicos e arquitetural que são tradicionalmente 

conhecidos pelo termo de displasia, que também é conhecida como sinônimo de 

neoplasia epitelial escamosa (SIN) e hiperplasia epitelial atípica (BARNES et al., 2005). 

  

 Dentre os critérios diagnósticos, as características microscópicas que se 

associam à displasia epitelial compreendem alterações específicas de células epiteliais 

individuais, caracterizadas por: variação anormal do tamanho nuclear (anisonucleose); 

variação anormal do formato nuclear (pleomorfismo nuclear); variação anormal do 

tamanho celular (anisocitose) variação anormal do formato celular (pleomorfismo 

celular); aumento da razão núcleo/citoplasma; aumento do tamanho nuclear; figuras de 

mitoses atípicas (mitoses tripolares ou em forma de estrela ou acima da camada basal); 
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nucléolos grandes e proeminentes; hipercromatismo. Na displasia epitelial as células e 

os núcleos apresentam características mais primitivas, se assemelhando as células da 

camada basal. Em relação às alterações arquiteturais do epitélio, observa-se: 

estratificação irregular das camadas epiteliais; perda da polaridade da camada basal; 

projeções epiteliais em forma de gota, resultante da proliferação excessiva das células 

basais; aumento do número de figuras mitóticas; mitoses superficiais anormais; 

ceratinização prematura de células individuais (disceratorse) e formação de pérolas de 

ceratina (BARNES et al., 2005; BOUQUOT et al., 2006).  

 

 A displasia epitelial oral é tradicionalmente dividida em três categorias: leve, 

moderada e severa. A displasia leve demonstra proliferação de células basais atípicas 

ou imaturas envolvendo a região parabasal, mas não se estendendo além do terço 

inferior do epitélio. Já a displasia moderada demonstra uma proliferação semelhante de 

células atípicas que se estendem até o terço médio do epitélio. O termo displasia 

severa é reservado para proliferação anormal que se estende desde a camada basal ao 

terço superior do epitélio. No caso do carcinoma in situ, toda ou quase toda espessura 

epitelial apresenta alteração na sua arquitetura, no caso de mucosa oral, se aceita uma 

fina camada de ceratina superficial com transição abrupta para células atípicas 

subjacentes (BARNES et al., 2005). A classificação ou diagnóstico final deve ser 

baseado na área mais severamente envolvida, mesmo que represente só uma porção 

pequena do tecido (BOUQUOT et al., 2006). 

 

 A avaliação da displasia epitelial representa um indicador importante do 

potencial maligno de uma lesão. Estas alterações displásicas são decorrentes de 
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modificações genéticas no epitélio, entretanto, é improvável que estas mutações 

envolvidas na displasia epitelial, sejam necessariamente as mesmas associadas à 

transformação maligna. Tradicionalmente, acredita-se que displasias severas estão 

associadas com maior probabilidade de progressão para malignidade. Isso pode 

significar que quanto maior o acúmulo de mutações no tecido, maiores são as chances 

de mutações relacionadas a malignidade estarem presentes. Mas também é verdade 

que uma transformação maligna pode ocorrer mesmo na ausência de displasia, 

possivelmente porque essas mutações críticas relacionadas a malignidade podem estar 

presentes na ausência de mutações que causam displasia (BARNES et al., 2005). 

 

 As principais lesões orais consideradas como lesões epiteliais precursoras 

são as leucoplasias, eritroplasias ou uma associação destes dois tipos de lesão 

conhecida pelo nome de eritroleucoplasia ou de leucoplasia salpicada (NEVILLE & 

DAY, 2002; KÜFFER & LOMBARDI, 2002; NEVILLE et al., 2004; HUNTER et al., 2005; 

BARNES et al., 2005). A queilite actínica representa uma patologia também 

reconhecida como uma lesão pré-cancerígena do lábio (SANTOS et al., 2003; 

MARKOPOULOS et al., 2004; NEVILLE et al., 2004; BOUQUOT et al., 2006). 

 

 BOUQUOT et al. (2006) apresentaram como lesões potencialmente malignas 

da cavidade oral, em ordem decrescente de potencial de transformação maligna: 

leucoplasia verrucosa proliferativa, eritroplasia, palato do fumante invertido, fibrose 

submucosa bucal, leucoplasia não homogênea, queilite actínica, leucoplasia 

homogênea e ceratose do tabaco sem fumaça.    
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 LUMERMAN et al. (1995) avaliou 308 lesões epiteliais displásicas 

encontrando com mais freqüência lesões compatíveis com o diagnóstico clínico de 

leucoplasia (73,1%), que se localizavam principalmente em soalho de boca e língua 

(51,7%). A distribuição entre os sexos se mostrou equilibrada e a maioria dos pacientes 

encontrava-se na sexta ou sétima década de vida. 

  

 As lesões cancerizáveis são freqüentemente sutis e assintomáticas (NEVILLE 

& DAY, 2002). A maioria dos casos de leucoplasia não irá mostrar displasia epitelial e 

corresponde a categoria das hiperplasias epiteliais. Já as lesões eritroplásicas ou 

mistas, demonstram elevada freqüência de alterações displásicas, freqüentemente de 

alto grau (BARNES et al., 2005; HUNTER et al., 2005). Tais áreas avermelhadas 

normalmente representam locais onde as células epiteliais se encontram tão imaturas 

ou atróficas que não podem mais produzir ceratina (NEVILLE et al., 2004).  

 

 Há, na atualidade, debate considerável sobre a eficácia das classificações de 

displasia epitelial para lesões pré-malignas orais, entretanto, nenhum outro método 

satisfatório ou apropriado foi desenvolvido para uso clínico rotineiro. Na ausência de 

marcadores moleculares validados, a classificação histopatológica de displasia epitelial 

oral permanece como o único fator determinante do potencial de transformação maligna 

destas lesões (BOUQUOT et al., 2006). 
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2.1.1 Leucoplasia 

  

 A leucoplasia oral foi definida pela OMS como “uma lesão 

predominantemente branca da mucosa oral que não pode ser caracterizada como 

qualquer outra lesão definível” (PINDBORG et al., 1997; VAN DER WALL et al.,1997; 

VAN DER WALL & AXÉLL, 2002). O termo é estritamente clínico e não implica uma 

alteração histopatológica específica do tecido (NEVILLE et al., 2004). Recentemente foi 

sugerido que o termo leucoplasia tenha se tornado um termo clínico/ histopatológico 

combinado. Desta forma, com a nova terminologia de diagnóstico de leucoplasia, esta 

não deve ser usada sem os parâmetros histopatológicos “com displasia” ou “sem 

displasia“, o que gera um impasse para classificar leucoplasias que nunca foram 

biopsiadas (BOUQUOT et al., 2006). 

  

 A leucoplasia é a lesão pré-cancerígena mais comum, constituindo 85% 

destas lesões (NEVILLE et al., 2004; BSOUL et al., 2005). Afeta preferencialmente 

pessoas com mais de 40 anos de idade, apresentando forte predileção pelo sexo 

masculino (70%). A prevalência aumenta rapidamente com a idade, especialmente para 

os homens (NEVILLE et al., 2004).  

  

 Dentre os fatores etiológicos, o vício de fumar tabaco parece ter a maior 

associação com o desenvolvimento da leucoplasia, sendo considerado dose 

dependente. Muitas vezes o abandono do hábito vicioso pode levar ao 

desaparecimento total ou a diminuição do tamanho destas lesões. Apesar do uso de 
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álcool freqüentemente estar associado a etiopatogenia do câncer bucal, não apresenta 

relação com o aparecimento da leucoplasia (VAN DE WAAL et al., 1997; NEVILLE & 

DAY, 2002; PETTI, 2003; NEVILLE et al., 2004). Para VAN DER WAAL & AXÉLL 

(2002), as leucoplasias associadas ao tabaco devem ser diferenciadas das não 

relacionadas a este vício, conhecidas como leucoplasia idiopática. 

 

 O uso de tabaco sem fumaça representa uma fonte alternativa de nicotina 

para fumantes incapazes de abandonar o vício completamente. Este vício está 

associado ao desenvolvimento de uma placa branca característica, conhecida por 

ceratose do tabaco sem fumaça, que apesar de ser considerada uma lesão pré-

cancerígena apresenta baixos índices de displasia epitelial e transformação maligna 

(VIGNESWARAN et al., 1995; BSOUL et al., 2005). 

 

 Outros fatores etiológicos descritos são microrganismos como o Treponema 

pallidum (glossite sifilítica terciária), o fungo Candida albicans, e o Papilomavírus 

humano (HPV), particularmente os subtipos 16 e 18 (NEVILLE & DAY, 2002; NEVILLE 

et al., 2004). No caso da candidíase hiperplásica, esta não pode ser distinguida 

clinicamente da leucoplasia, só podendo ser eliminada após terapia antifúngica ou após 

biópsia (VAN DER WAAL et al., 1997). A radiação solar ultravioleta (UV) representa um 

fator etiológico para a leucoplasia do vermelhão do lábio inferior, normalmente 

associado com a queilite actínica (NEVILLE et al., 2004). 

 

 A definição de leucoplasia baseia-se no diagnóstico de exclusão de outras 

lesões que se apresentam como placas brancas na boca e não desaparecem 
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tipicamente com remoção de agente etiológico conhecido, excetuando nos casos de 

leucoplasia associada ao tabaco (NEVILLE et al., 2004; BOUQUOT et al., 2006). 

Lesões ceratóticas induzidas por irritação mecânica crônica, como: ceratose friccional, 

linha alba, morsicatio buccarium, abrasão gengival por escova de dente, presença de 

dentaduras ou dentes quebrados/ausentes e alterações no palato de fumantes 

(estomatite nicotínica) não aumentam o risco para desenvolvimento do câncer e não 

podem ser consideradas lesões cancerizáveis (NEVILLE et al., 2004). 

 

 Aproximadamente 70% das lesões são encontradas no vermelhão dos lábios, 

na mucosa jugal e gengiva, entretanto, as lesões em língua, vermelhão dos lábios e 

assoalho da boca somam mais de 90% daquelas que apresentam displasia ou 

carcinoma (NEVILLE et al., 2004). 

  

 Clinicamente são reconhecidos alguns tipos principais de leucoplasia que 

apresentam diferenças quanto ao aspecto e comportamento clínico: leucoplasia 

delgada, leucoplasia espessa ou homogênea, leucoplasia nodular ou granular, 

leucoplasia verrucosa e leucoplasia verrucosa proliferativa (NEVILLE et al., 2004; VAN 

DER WAAL & AXÉLL, 2002). Resumidamente, a classificação clínica de leucoplasia 

homogênea compreende os aspectos de leucoplasias planas, corrugadas, pregueadas 

ou rugosa, enquanto as leucoplasias não homogêneas caracterizam-se por aspecto 

verrucoso, nodular, ulcerado ou eritroleucoplásico (PINDBORG et al., 1997). A distinção 

deve ser feita entre a leucoplasia homogênea considerada quase sempre benigna e as 

leucoplasias não homogêneas que invariavelmente predizem uma transformação 
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maligna (PINDBORG et al., 1997; SCHEPMAN et al., 1998; KÜFFER & LOMBARDI, 

2002). 

 

 A leucoplasia verrucosa proliferativa (LVP) caracteriza-se por um 

envolvimento múltiplo e disseminado que se inicia como uma placa branca evoluindo 

para uma superfície papilar e verrucosa, com alto índice de recorrências, mesmo com 

tratamento (NEVILLE & DAY, 2002). Apresenta alto risco de transformação maligna e 

deve ter um tratamento mais agressivo envolvendo remoção de quantidade suficiente 

de tecido conjuntivo, devido à natureza invasiva desta lesão (LUMERMAN et al., 1995; 

SILVERMAN et al., 1996). Este alto risco pode estar relacionado com a presença do 

papilloma vírus humano subtipo 16, identificado em 78% dos casos de LVP 

(SILVERMAN et al., 1996). O termo LVP só pode ser utilizado retrospectivamente e se 

aplica aos casos de leucoplasia verrucosa com história de recidivas e/ou transformação 

para o carcinoma verrucoso e carcinoma de células escamosas (VAN DER WAAL et al., 

1997; VAN DER WAAL & AXÉLL, 2002). 

 

 Segundo VAN DER WAAL & AXÉLL (2002) deve ser feito uma distinção entre 

o diagnóstico clínico provisório de uma leucoplasia oral e o diagnóstico definitivo. Neste 

caso, um intervalo de duas a quatro semanas é um período aceitável para observar a 

possibilidade de uma lesão branca, após a eliminação de possíveis fatores causais, 

regredir ou desaparecer, antes que seja realizada uma biópsia ou encaminhamento 

para acompanhamento especializado. 
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 As leucoplasias não exibem morfologia específica e apesar de serem 

consideradas lesões pré-cancerígenas ou pré-malignas, nem sempre apresentam 

displasia epitelial. O epitélio displásico ou carcinoma invasivo é encontrado em apenas 

5 a 25% dos casos de leucoplasias e o potencial de transformação maligna das 

leucoplasias orais, relatado em vários estudos, varia de 0,13 a 17,5% (NEVILLE et al., 

2004; BARNES et al., 2005). Nos casos de displasia epitelial moderada e severa, o 

potencial de transformação maligna é de 4 a 11% e de 20 a 35%, respectivamente 

(NEVILLE et al., 2004).  

 

 Fatores como local acometido, aspecto clínico e o uso de tabaco são fatores 

que influenciam a presença de carcinoma em lesões leucoplásicas. O risco relativo para 

lesões em língua/soalho de boca e de aspecto não homogêneo apresenta-se de 2.72 e 

28.13 respectivamente, quando comparados com lesões em mucosa bucal e 

leucoplasias de superfície homogênea. Em contraste, pacientes que fazem uso de 

tabaco apresentam um risco significativamente mais baixo do que os que se abstêm do 

vício (LEE et al., 2006). 

 

 O câncer que surge de uma leucoplasia é diagnosticado 2 a 4 anos após o 

diagnóstico clínico, mas transformação pode acontecer dentro de meses ou depois de 

várias décadas (SCHEPMAN et al., 1998; PETTI, 2003). 

  

 Para SILVERMAN et al (1996) a remoção cirúrgica é indicada devido ao risco 

de transformação maligna, entretanto isto pode limitar estudos prospectivos de 

proservação destas lesões (SILVERMAN et al., 1996). PETTI (2003) acredita que os 
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dados relativos à transformação maligna das leucoplasias estejam subestimados, em 

função da dificuldade de acompanhamento a longo prazo dos pacientes.  NEVILLE et 

al. (2004), corroborando com esta idéia relata que o potencial de transformação maligna 

pode ser artificialmente baixo, porque muitas lesões são removidas cirurgicamente no 

início do acompanhamento clínico.  

  

 Pode-se observar histopatologicamente, aumento da camada de ceratina da 

superfície do epitélio (hiperceratose) e/ou aumento da camada espinhosa (acantose). A 

camada de ceratina pode consistir de ortoceratose, paraceratose ou ambos. A displasia 

epitelial se presente, pode variar de leve a severa. Infiltrado inflamatório crônico é 

freqüentemente notado no conjuntivo subjacente (NEVILLE et al., 2004; PINDBORG et 

al., 1997; NEVILLE & DAY, 2002; BARNES et al., 2005). 

 

 Geralmente, se aceita que uma leucoplasia com displasia epitelial apresente 

um maior risco de transformação maligna do que uma lesão sem displasia (VAN DER 

WAAL & AXÉLL, 2002). Entretanto, a presença da displasia epitelial não indica 

transformação maligna enquanto a ausência não exclui essa possibilidade 

(SILVERMANN et al. 1996; VAN DER WAAL & AXÉLL, 2002; NEVILLE et al., 2004; 

BARNES et al., 2005). Alguns estudos moleculares desenvolvidos nessas lesões 

demonstraram alterações que predizem transformação maligna independentemente da 

presença de alterações morfológicas de displasia epitelial (CRUZ et al., 1998).  

  

 O tratamento varia de acordo com o aspecto clínico, tamanho e presença de 

displasia epitelial. Engloba desde medidas mais conservadoras, como eliminação de 
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fatores etiológicos, principalmente abandono ao tabagismo e proservação até remoção 

total da lesão (NEVILLE et al., 2004, VAN DER WAAL & AXÉLL, 2002). Dentre as 

modalidades de tratamento utilizadas que apresentam bons índices de cura estão a 

excisão cirúrgica, cirurgia a laser e criocirurgia (VAN DER WAAL E AXÉLL, 2002; 

NEVILLE et al., 2004) A administração de derivados retinóicos e outros agentes 

quimiopreventivos, bem como terapia fotodinâmica (TFD) são outros tratamentos 

disponíveis, entretanto ainda pouco utilizados (VAN DER WAAL E AXÉLL, 2002). A 

vantagem da excisão cirúrgica é a possibilidade de análise histopatológica de toda a 

lesão (GOORIS et al., 1999). No estudo de LUMERMAN et al. (1995), observou-se que 

81,6% dos pacientes curaram-se após excisão cirúrgica. 

 

Além do aspecto clínico e histopatológico, fatores como a persistência por 

vários anos, ocorrência no sexo feminino, ocorrência em pacientes não fumantes ou 

acometimentos em soalho de boca e ventre de língua podem aumentar o risco do 

desenvolvimento de câncer nas lesões leucoplásicas (NEVILLE et al., 2004, VAN DER 

WAAL & AXÉLL, 2002; SCHEPMAN et al., 1998). 

 

Em relação ao prognóstico, embora certas características clínicas e 

histopatológicas sejam em geral associadas com risco de progressão da leucoplasia 

para o carcinoma bucal, não há correlação clara entre a classificação histopatológica de 

displasia (leve, moderada ou severa) e o prognóstico em certos casos (SILVERMAN et 

al., 1996; HUNTER et al., 2005). Para SILVERMAN et al. (1996) a concordância entre 

examinadores e a reprodutibilidade no diagnóstico de displasia epitelial é difícil de ser 

alcançada. Isto se deve à subjetividade da avaliação dos componentes de displasia 
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epitelial (VAN DER WAAL & AXÉLL, 2002). Portanto, o desenvolvimento de marcadores 

biológicos tem se tornado extremamente importante para parâmetros relacionados ao 

diagnóstico, prognóstico e tratamento dessas lesões (SILVERMAN et al., 1996). 

 

2.1.2 Queilite actínica 

 

A queilite actínica representa uma lesão cancerizável do lábio sendo 

considerada análoga à ceratose actínica na pele. Esta alteração pré-maligna do 

vermelhão do lábio inferior resulta da exposição excessiva ou prolongada ao 

componente UV da radiação solar (SANTOS et al., 2003; NEVILLE et al., 2004; 

MARKOPOULOS et al., 2004; BSOUL et al., 2005). A exposição prolongada a luz solar 

afeta significativamente os lábios induzindo a danos irreversíveis ao DNA das células 

epiteliais (OCHSENIUS et al., 2003). 

 

Os raios ultravioletas são divididos em raio ultravioleta B (UVB) (290 to 320 

nm) e raio ultravioleta A (UVA) (320 a 400 nm). Embora os raios solares contenham 100 

vezes mais raios UVA do que UVB, os raios UVB causam queimaduras superficiais na 

pele e são considerados os responsáveis primários pela indução de mudanças 

causadas pelo sol (LUNDEEN et al., 1985; KAUGARS et al., 1999). 

 

Cerca de 70% dos raios solares, principal fator etiológico da queilite actínica, 

é absorvido. Quanto maior a espessura da epiderme e maior a quantidade de melanina, 

melhor será a habilidade da pele em absorver esses raios sem que ocorram danos às 
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células epiteliais (LUNDEEN et al., 1985; KAUGARS et al., 1999). O lábio possui menor 

proteção devido ao epitélio mais fino, à ausência de espessa camada de ceratina, 

menor quantidade de melanina e à menor secreção de glândulas sebáceas e 

sudoríparas estando mais sujeito aos danos causados pelo sol (KAUGARS et al., 

1999).  

 

No entanto, a exposição solar não é a única causa, pacientes fumantes 

apresentam correlação entre o lado escolhido para colocação do cigarro no lábio com a 

ocorrência da lesão. Portanto, a combinação do tabagismo associado a trabalhadores 

expostos ao sol está relacionada à ocorrência da queilite actínica (KAUGARS et al., 

1999; MARKOPOULOS et al., 2004). 

 

Os homens são acometidos cerca de 8 a 10 vezes mais que as mulheres, 

talvez pelo fato de se exporem mais ao sol, especialmente em atividades ocupacionais 

(LUNDEEN et al., 1985; POGODA & PRESTON-MARTIN, 1996; KAUGARS et al., 

1999; NEVILLE et al., 2004). No grupo de risco para o desenvolvimento de queilite 

actínica e, conseqüentemente, de câncer de lábio, incluem-se os pescadores, 

marinheiros, jardineiros e esportistas com atividades ao ar livre (LUNDEEN et al., 1985). 

Quase todos os pacientes afetados são brancos, revelando um acometimento limitado, 

predominantemente, a pessoas de pele clara, com tendência a sofrer queimaduras 

facilmente (KAUGARS et al., 1999; NEVILLE et al., 2004). As alterações clínicas são 

freqüentemente observadas a partir da 5ª década de vida, indicando que os danos 

causados pela radiação mostram-se cumulativos com passar dos anos (OCHSENIUS et 

al., 2003, NEVILLE et al., 2004).  
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MARKOPOULOS et al. (2004) revisou retrospectivamente 65 casos de 

queilite actínica e os dados demográficos da amostra demonstraram que a maior parte 

dos pacientes eram homens brancos, que se encontravam na 5ª década de vida, 

apresentavam atividade profissional exposta ao sol e relataram uso de tabaco, dados 

semelhantes aos já encontrados na literatura. 

 

O diagnóstico da queilite actínica é baseado principalmente em achados 

clínicos, histopatológicos, correlacionados com dados demográficos como: idade, sexo, 

ocupação e etnia (MARKOPOULOS et al., 2004). 

 

A queilite actínica pode apresentar-se clinicamente como uma lesão 

localizada ou difusa (MARKOPOULOS et al., 2004). O lábio inferior, por sua maior 

exposição solar, é acometido cerca de dez vezes mais que o lábio superior, devido a 

sua maior exposição ao sol (KAUGARS et al., 1999; OCHSENIUS et al., 2003). Em 

estágios iniciais, a lesão caracteriza-se como uma lesão branca, com possíveis áreas 

eritematosas, assintomática, de espessura variável e áspera à palpação (SANTOS et 

al., 2003). Uma hiperceratose insignificante já pode representar uma queilite actínica e 

significar que danos iniciais estão ocorrendo na camada basal do epitélio 

(MARKOPOULOS et al., 2004). Ocorre atrofia da borda do vermelhão do lábio inferior e 

escurecimento da margem entre o vermelhão e a porção cutânea do lábio. O 

desenvolvimento da lesão é lento e com o avanço da lesão, uma ulceração focal 

crônica pode ocorrer em um ou mais locais, principalmente em locais de contato com 

cigarro e cachimbo. Esta ulceração pode durar meses e freqüentemente observa-se a 

progressão para o carcinoma de células escamosas (NEVILLE et al., 2004). 
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 Histopatologicamente apresenta epitélio escamoso estratificado atrófico, 

normal ou espessado com graus variados de acantose e freqüentemente apresentando 

marcada produção de ceratina (KAUGARS et al., 1999). A camada de ceratina 

superficial pode ser composta de orto ou para ceratina, podendo ambas estar presentes 

em alguns casos. Graus variados de displasia epitelial podem ser encontrados 

(KAUGARS et al., 1999; SANTOS et al., 2003). A expressão imuno-histoquímica de 

citoqueratinas na queilite actínica difere da mucosa oral normal, entretanto essa 

diferença não está relacionada ao grau de displasia epitelial. O epitélio pode exibir 

características como: perda da polaridade das células da camada basal, projeções em 

forma de gota, acantose e atrofia, estratificação irregular do epitélio, hipercromatismo 

nuclear, figuras de mitose e células multinucleadas (SANTOS et al., 2003). O tecido 

conjuntivo subjacente apresenta uma mudança basofílica das fibras colágenas e 

elásticas, denominada elastose solar induzida pela luz UV, aspecto característico 

destas lesões. Ainda pode ser observado um discreto infiltrado inflamatório crônico, 

normalmente subjacente ao epitélio displásico. Em alguns casos, um infiltrado 

inflamatório de moderado a intenso pode ser observado (KAUGARS et al., 1999; 

SANTOS et al., 2003; NEVILLE et al., 2004). Os vasos na região de elastose solar 

encontram-se freqüentemente dilatados (KAUGARS et al., 1999; MARKOPOULOS et 

al., 2004). 

  

 Quando o DNA das células da camada basal mostra-se alterado pela 

radiação UV, há diminuição da capacidade mitótica e da capacidade de produção de 

ceratina, produzindo o aspecto atrófico do epitélio observado na queilite actínica. Essa 
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diminuição de espessura do epitélio aumenta sua suscetibilidade ao dano causado pela 

radiação UV (LUNDEEN et al., 1985). 

 

Áreas endurecidas, espessas, leucoplásicas ou ulceradas devem ser 

biopsiadas para se descartar a possibilidade de carcinoma. O tratamento é baseado em 

uso de protetor solar, excisão cirúrgica, vermelhectomia, laser e eletrocirurgia (NEVILLE 

et al., 2004; MARKOPOULOS et al., 2004). O diagnóstico precoce da queilite actínica 

mostra-se importante, pois as alterações clínicas iniciais são sutis e não estão 

necessariamente correlacionadas com a quantidade de danos causados ao tecido 

epitelial e conjuntivo (KAUGARS et al., 1999; MARKOPOULOS et al., 2004). 

 

O carcinoma de células escamosas pode se desenvolver em 6 a 10% dos 

casos de queilite actínica, normalmente sendo do tipo bem diferenciado (NEVILLE et 

al., 2004). 

 

2.2 CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS BUCAL 

 

O câncer pode ser definido como um crescimento de tecido descontrolado, 

em pacientes suscetíveis, como resultado de um desequilíbrio entre divisão celular e 

morte celular programada (apoptose) (BSOUL et al., 2005). 

 

Aproximadamente 94% de todas as malignidades da boca são representadas 

por carcinoma de células escamosas (CCE) (NEVILLE et al., 2004; BSOUL et al., 
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2005). Estes tumores malignos podem ser divididos em três categorias: carcinomas 

intra-orais, carcinomas de lábio e carcinomas de orofaringe (NEVILLE & DAY, 2002).  

 

2.2.1 Etiologia 

 

O câncer bucal mostra-se de etiologia multifatorial e tanto fatores intrínsecos 

como extrínsecos podem estar em atividade (NEVILLE et al., 2004).  

 

Dentre os fatores amplamente reconhecidos como iniciadores e/ou 

promotores potenciais para o desenvolvimento do câncer bucal inclui-se o tabaco, 

álcool, radiação solar (apenas para o câncer de lábio), radiação ionizante, carcinógenos 

ocupacionais, poluentes ambientais, medicamentos, agentes infecciosos e carências 

nutricionais (BSOUL et al., 2005). 

 

 O tabaco é o principal fator de risco associado ao CCE bucal (CCEB) e este 

risco aumenta significativamente com o número de cigarros fumados diariamente e a 

duração do vício, sendo pior para os fumantes de cachimbo e charuto do que para os 

que usam exclusivamente o cigarro (LA VECCHIA et al., 1997). Esta droga possui papel 

oncogênico cientificamente comprovado, representando um carcinógeno independente 

para o desenvolvimento do CCEB. Carcinógenos produzidos pelo tabaco, como as 

nitrosaminas e os benzopirenos produzem alterações em genes sabidamente 

envolvidos no desenvolvimento do CCE, como o TP53 (JABER et al., 1999; HOWIE et 

al., 2001). Já o uso de tabaco sem fumaça demonstrou um risco relativo de câncer oral 
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de 4.2, o que representa a metade do risco apresentado por fumantes que é de 10 a 15 

(VIGNESWARAN et al., 1995). 

 

 O uso do álcool, particularmente quando associado ao tabaco, é reconhecido 

como um fator de risco importante para câncer de boca há quase 50 anos. Junto, eles 

representam os principais fatores etiológicos e estão associados com aproximadamente 

75% dos cânceres das vias aerodigestivas superiores (VIGNESWARAN et al., 1995; 

JABER et al., 1999; NEVILLE et al., 2004; OGDEN, 2005; BARNES et al., 2005). 

  

 Há uma tendência para o aumento do risco de desenvolvimento do câncer 

bucal com o aumento no consumo de álcool em pacientes não fumantes (LA VECCHIA 

et al., 1997). O papel de etanol em bebidas alcoólicas é bastante semelhante ao da 

nicotina no tabaco para o desenvolvimento do câncer (OGDEN, 2005). Embora não 

existam evidências experimentais claras de que o etanol puro seja um carcinógeno, a 

incidência crescente de câncer de boca, em um momento de declínio do tabagismo, 

tem considerado o álcool como um fator importante (OGDEN, 2005). O álcool parece 

afetar a homeostasia da célula epitelial, permitindo a penetração da nicotina do cigarro 

através da mucosa (JABER et al., 1999; HOWIE et al., 2001). A exposição em curto 

prazo para o etanol age aumentando a permeabilidade da mucosa oral, possivelmente 

causando rearranjo molecular da barreira de permeabilidade e não como resultado da 

extração de lipídios da membrana celular (HOWIE et al., 2001). Além disso, nesses 

pacientes, o consumo freqüente de álcool também pode levar a alteração da função 

hepática, ativando substâncias carcinogênicas, à imunossupressão e à deficiência 
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nutricional, todos juntos aumentando a suscetibilidade para o desenvolvimento do 

CCEB (LA VECCHIA et al., 1997; JABER et al., 1999; HOWIE et al., 2001). 

  

 Aproximadamente 15% dos cânceres de boca e faringe podem ser atribuídos 

a deficiências e desequilíbrios na dieta alimentar (LA VECCHIA et al., 1997).  

Deficiência de ferro, em sua forma grave manifestada na síndrome de Plummer-vinson 

ou Paterson-Kelly, está associada a um risco elevado de desenvolvimento de 

carcinoma de células escamosas do esôfago, orofaringe e área posterior da boca 

(NEVILLE et al., 2004). Outros estudos demonstraram uma diminuição do risco de 

câncer bucal com o aumento de consumo de vitamina A e C, frutas frescas e vegetais 

(LA VECCHIA et al., 1997). 

 

 Sabe-se que o alto consumo de tabaco e álcool, associado à dieta com baixo 

consumo de frutas e vegetais frescos também está associado com a incidência 

crescente de CCEB em pessoas mais jovens (HUNTER, 2005).  

 

 O papiloma vírus humano (HPV) tem sido reconhecido como importante 

causa de câncer no trato ano-genital e também está envolvido na etiologia de cânceres 

do trato aerodigestivo. Muitos estudos envolvem principalmente os subtipos HPV-16 e 

HPV-18 na patogênese do CCEB (LA VECCHIA et al., 1997; NEVILLE et al., 2004; 

BSOUL et al., 2005). 

 

 Fatores de riscos adicionais como moradores de áreas rurais, condição sócio-

econômica, idade, sexo, uso de colutórios orais e mecanismos imunológicos celular e 
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humoral representam mecanismos menos entendidos (LA VECCHIA et al., 1997; 

BSOUL et al., 2005). 

  

2.2.2 Epidemiologia 

 

A incidência e o índice de mortalidade do câncer oral é amplamente variável 

(LA VECCHIA et al., 1997). Mundialmente, a incidência de CCEB é pouco freqüente em 

países desenvolvidos, mas é comum em países em desenvolvimento, particularmente 

no sudeste da Ásia e no Brasil (SCULLY & PORTER, 2000).   

 

O Brasil apresenta uma das maiores taxas mundiais de CCEB. Segundo 

dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o CCEB está entre os dez tipos mais 

freqüentes no Brasil. A estimativa de incidência para 2006, no Brasil, aponta este tumor 

como o 6º mais freqüente entre os homens (com 10.060 casos estimados) e o 7º entre 

as mulheres (com 3.410 casos estimados).  

  

Diferenças no índice de mortalidade entre diversas épocas e áreas 

geográficas devem ser interpretadas essencialmente como mudanças na exposição a 

fatores de risco ( LA VECCHIA et al., 1997). 

 

O carcinoma de células escamosas bucal ocorre mais comumente no sexo 

masculino, entre a 6ª e 7ª décadas de vida e acomete mais a língua e assoalho bucal. 

Assim como em tantos carcinomas, o risco do carcinoma intra-oral aumenta com a 
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idade, principalmente em homens (HOWIE et al., 2001; NEVILLE & DAY, 2002; 

NEVILLE et al., 2004). Entretanto, um estudo recente nos Estados Unidos relata 

aumento alarmante na incidência de câncer oral, particularmente câncer de língua, em 

homens brancos, mais jovens abaixo de 40 anos de idade (BSOUL et al., 2006). 

 

2.2.3 Características clínicas e histopatológicas 

  

 O CCEB tipicamente apresenta-se como uma massa, nódulo, ou úlcera de 

bordas endurecidas, persistente. Mudanças na cor são comuns, podendo apresentar 

aspecto clínico eritroplásicos ou leuco-eritroplásicos (BSOUL et al., 2005). A forma 

clínica mais freqüente manifesta-se como uma lesão ulcerada, de bordas elevadas e 

endurecidas, com fundo necrótico e granuloso que não cicatriza em um período de 

duas semanas (NEVILLE et al., 2004).  

  

 O envolvimento de tecidos adjacentes é possível, entretanto, não 

necessariamente representa invasão local do tumor (BSOUL et al., 2005). Pode haver 

destruição do osso subjacente por contigüidade da lesão em mucosa e quando 

presente pode mostrar imagem radiográfica de radiotransparência com margens mal 

definidas e aspecto semelhante a osteomielite (NEVILLE et al., 2004).  

 

 Os sintomas são incomuns em estágios inicias, mas se tornam freqüentes 

com a invasão local avançada. Parestesia e dormência na ausência de história de 

trauma são altamente sugestivas de uma malignidade invasiva (BSOUL et al., 2005).   
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 A disseminação metastática acontece pelas vias linfáticas submandibular, 

cervical e jugular (BSOUL et al., 2005). Um linfonodo que contêm um depósito 

metastático de carcinoma apresenta-se endurecido, firme e aumentando. No caso de 

perfuração da cápsula, o linfonodo parecerá “fixado” ou apresentará pouca mobilidade. 

Metástases distantes espalham-se mais comumente para os pulmões, fígado e osso, 

mas qualquer parte do corpo pode ser envolvida (NEVILLE et al., 2004). 

 

 A maioria dos CCEB intra-orais se origina de mucosa não ceratinizada 

(BSOUL et al., 2005). O carcinoma de células escamosas surge do epitélio displásico 

de superfície e caracteriza-se histopatologicamente por ilhas e/ou cordões invasivos de 

células epiteliais malignas. Células invasoras podem se estender profundamente no 

tecido conjuntivo, atingindo o tecido adiposo subjacente, músculos e osso. Estas 

células podem ainda destruir vasos sanguíneos, invadindo o lúmen de veias ou vasos 

linfáticos. Freqüentemente há uma intensa resposta inflamatória direcionada ao epitélio 

invasor e áreas focais de necrose podem estar presentes. O epitélio da lesão é capaz 

de induzir angiogênese e ocasionamente desmoplasia ou alteração cirrosa. Graus 

variados de pleomorfismo celular e nuclear são observados e pérolas de ceratina 

podem ser produzidas no epitélio lesional (NEVILLE & DAY, 2002; NEVILLE et al., 

2004).  
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2.2.4 Classificação do carcinoma de células escamosas bucal 

 

 O sistema de estadiamento clínico de tumores conhecido por TNM foi 

inicialmente descrito por Pierre Denoix em 1940. Em 1968, a União internacional contra 

o câncer (UICC) lançou a 1ª edição deste sistema para 23 sítios do corpo. Atualmente o 

sistema de estadiamento TNM para o câncer da região de cabeça e pescoço encontra-

se na 6ª edição. Este sistema representa um estadiamento anatômico que objetiva 

descrever a extensão anatômica do tumor primário “T”, bem como o envolvimento de 

linfonodos regionais “N” e metástases distantes “M”. As informações obtidas através de 

exame clínico e de imagem são utilizadas para estabelecer o estádio clínico (cTNM). 

Caso o paciente seja submetido à ressecção cirúrgica, determina-se o estádio 

patológico (pTNM) através do exame histopatológico do tumor e/ou dos linfonodos 

regionais, auxiliando na seleção da terapia adjuvante pós-operatória e na estimativa do 

prognóstico. De acordo com o T, o N e o M de cada lesão, o paciente é então 

classificado em estádios 0, I, II, III e IVA, IVB, IVC. Outros métodos diagnósticos que 

ajudem a promover um estadiamento TNM mais preciso são importantes para 

caracterização exata dos tumores e conseqüentemente, melhorar o prognóstico dos 

pacientes. Neste sentido, as classificações histopatológicas podem prover fatores 

prognósticos suplementares a fim de otimizar o valor do estadiamento TNM e auxiliar na 

escolha terapêutica (PATEL & SHAH, 2005). 
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As classificações histopatológicas para os carcinomas de células escamosas  

bucais surgiram como uma tentativa de explicar o comportamento biológico discrepante 

de tumores com características clínicas semelhantes (BRODERS, 1941). 

 

A classificação de BRODERS revisada em 1925 baseia-se no princípio 

fundamental de diferenciação celular, sendo totalmente dissociada da história clínica. 

Nessa classificação os carcinomas são divididos em quatro estágios, enquadrando-se 

em graus de 1 a 4. Carcinomas grau 1 apresentavam até 25% de células 

indiferenciadas. Aqueles de grau 2 possuíam de 25 a 50% de indiferenciação. Os de 

grau 3 apresentavam células indiferenciadas ocupando de 50 a 75% do tumor e 

naqueles de grau 4, observava-se indiferenciação de 75 a 100% do tumor (BRODERS, 

1941). 

 

JACOBSSON et al. introduziram um sistema de classificação multifatorial 

para neoplasias da região de cabeça e pescoço com o objetivo de criar uma 

classificação que não se restringisse apenas à avaliação das células do tumor, 

passando a considerar tanto a população celular tumoral quanto a interface entre as 

células tumorais e o tecido hospedeiro (relação tumor/hospedeiro). Este sistema 

mostrou-se de valor prognóstico em alguns estudos de câncer de cabeça e pescoço 

(ANNEROTH et al., 1987). 

 

ANNEROTH et al. propuseram uma modificação do sistema de Jacobsson et 

al. recomendando uma gradação que consistia de seis características histopatológicas: 

grau de ceratinização, polimorfismo nuclear, número de mitoses, padrão e estágio de 
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invasão e infiltrado linfo-plasmocítico, sendo analisado nas áreas mais pobremente 

diferenciadas do tumor. Cada característica histopatológica foi graduada de 1 a 4, e o 

escore total de malignidade representado pela soma dos escores. Quanto mais alto o 

total pior o prognóstico (ANNEROTH et al., 1987; BRYNE et al., 1989; BRYNE, 1991). 

 

A Classificação de BRYNE, denominada invasive front grading system – IFG 

(Sistema de gradação de interface de invasão) foi proposta como uma modificação aos 

sistemas de Jacobsson e de Anneroth, sendo sugerido que apenas as regiões mais 

indiferenciadas das áreas mais invasivas do tumor fossem avaliadas. O parâmetro 

estágio de invasão, presente na classificação de Anneroth foi removido, pela dificuldade 

de ser analisado em amostras de biópsias (BRYNE et al., 1989). Posteriormente 

também foi removido o parâmetro morfológico número de mitoses, presente na 

publicação original de 1989 (BRYNE et al., 1992). Nessa classificação, os pacientes 

também recebem escores para cada uma das características histopatológicas 

analisadas, ao final, todos os escores são somados, fornecendo o grau de malignidade 

do tumor, em que um alto escore indica um prognóstico pobre. O sistema IFG 

apresenta alto valor prognóstico sendo mais rápido de ser realizado, pois apenas as 

áreas de invasão são utilizadas na gradação. Bryne validou o uso de biópsias para a 

gradação histopatológica, da mesma forma que Broders, e contrariamente à 

classificação de Anneroth, que deveria ser aplicada apenas a peças cirúrgicas (BRYNE 

et al., 1989; BRYNE, 1991; BRYNE et al., 1991; BRYNE et al., 1992; BRYNE et al., 

1995; BRYNE, 1998). 

 



Revisão de Literatura 50

Mais recentemente, novas propostas de classificações histopatológicas foram 

publicadas, como a avaliação histopatológica de risco proposta por BRANDWEIN-

GENSLER em 2005, que se baseia em três fatores: pior padrão de invasão, invasão 

perineural e infiltrado linfocítico que demonstraram associação estatisticamente 

significante tanto com sobrevida total quanto com recorrência local. A pontuação, 

segundo os autores, também pode servir como base para a decisão de indicar ou não 

radioterapia adjuvante, já que ficou demonstrado que somente os pacientes de alto 

risco se beneficiariam de radioterapia pós-cirúrgica, com aumento de sua sobrevida 

total. Os autores concluíram que a recomendação de radioterapia adjuvante deve ser 

baseada não somente em fatores tradicionais, como a presença de margens 

inadequadas, invasão perineural ou invasão óssea, mas também em sua avaliação 

histopatológica de risco (BRANDWEIN-GENSLER et al., 2005). 

 

A classificação histopatológica de malignidade proposta pela OMS, em 2005, 

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

maligna em três categorias. Os carcinomas de células escamosas bucais foram 

classificados em pouco diferenciados, moderadamente diferenciados e bem 

diferenciados. Os bem diferenciados são assim denominados quando sua arquitetura 

tecidual se assemelha a um padrão normal de epitélio escamoso. Já aqueles que se 

mostram pouco diferenciados, caracterizam-se pelo predomínio de células imaturas, 

numerosas mitoses típicas e atípicas, bem como mínima ceratinização. Os CCE 

moderadamente diferenciados apresentam certo grau de pleomorfismo nuclear, 

atividade mitótica e pouca ceratinização (BARNES et al., 2005). 
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A atual classificação histopatológica proposta pela OMS fundamenta-se na 

classificação de Broders, entretanto, por apresentar apenas três graus, há uma 

tendência de, na gradação histopatológica da OMS, a maioria dos tumores ser 

classificado no grau intermediário, como verificado em alguns estudos (COSTA et al., 

2002; DANTAS 2003). 

 

A OMS afirma que esta gradação histopatológica correlaciona-se pobremente 

com o desfecho do paciente. Ressalta ainda que o tamanho do tumor e as condições 

dos linfonodos são os fatores prognósticos mais significativos e apontam outras 

características histopatológicas importantes, tais como espessura do tumor, margens 

positivas à ressecção e invasão vascular (BARNES et al., 2005). 

 

2.2.5 Tratamento e prognóstico 

  

A escolha do tratamento do CCEB vai depender da localização da lesão, do 

estadiamento clínico da doença e do estado geral do paciente e consiste em ampla 

excisão cirúrgica, radioterapia, quimioterapia ou uma combinação de cada uma delas 

(NEVILLE & DAY, 2002; NEVILLE et al., 2004; BSOUL et al., 2005). 

 

Procura-se alcançar no futuro o desenvolvimento de um estadiamento que 

forneça todas as características de um tumor, como informações clínicas, patológicas, 

biológicas, características moleculares e informações de doenças associadas. Mas até 

o momento, o sistema de estadiamento clínico de tumores TNM tem sido o padrão de 
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classificação adotado para caracterizar os tumores, propor a terapia mais adequada e, 

assim, estimar a sobrevida dos pacientes (PATEL & SHAH, 2005). 

 

Apesar dos avanços nas últimas décadas na melhora do prognóstico de 

muitos tipos de câncer, o prognóstico para o câncer oral não apresentou resultado 

semelhante (NEVILLE et al., 2004). O prognóstico pode ser influenciado por fatores 

relacionados ao paciente (idade, sexo, estado geral, sintomas clínicos, comorbidades), 

relacionados ao tumor (gradação e tipo histopatológico, invasão vascular e perineural, 

receptores, anormalidades genéticas, ploidia e proliferação), e relacionados ao 

tratamento (técnica cirúrgica, dose e intensidade de radiação, quimioterapia) (BSOUL et 

al., 2005). Assim como ocorre com outros tipos de câncer, outros fatores relacionados 

ao estilo de vida como consumo de álcool e cigarro também afetam o desfecho da 

evolução dos pacientes (PATEL & SHAH, 2005). 

   

2.2.6 Carcinoma de células escamosas labial 

  

A associação entre câncer de lábio e exposição solar foi primeiramente 

relatada em 1923, principalmente em pessoas de pele clara, sendo amplamente aceita 

como a principal causa do câncer de lábio (KAUGARS et al., 1999). O vermelhão do 

lábio inferior não é considerado como pele e sim uma mucosa desprovida de glândulas, 

entretanto, os mesmos fatores que produzem o câncer de pele, afetam o lábio de forma 

idêntica (LUDEEN et al., 1985). Além da radiação UV, fatores de risco importantes para 

o câncer bucal, como tabagismo e etilismo podem estar participando como fatores 
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auxiliares. Outros fatores também sugeridos são: infecções virais, infecções 

bacterianas, quadros de imunossupressão e imunodeficiência, fatores dietéticos e 

nutricionais (AWDE, et al., 1996; DE VISSCHER & VAN DER WAAL, 1998; LUNDEEN 

et al., 1985).  

 

Estudos epidemiológicos sobre o câncer de lábio, predominantemente em 

homens, têm identificado o tabagismo e outros fatores, como cor da pele e exposição 

solar, como os principais fatores de risco (POGODA & PRESTON-MARTIN, 1996). 

 

Historicamente, a ocorrência do carcinoma de células escamosas labial tem 

sido relatada quase que exclusivamente em homens (97% a 98%), principalmente entre 

os 55 aos 75 anos (LUNDEEN et al., 1985). Há um aumento drástico na incidência do 

câncer de lábio com o aumento da idade, a média de idade é de aproximadamente 57 

anos no momento do diagnóstico (POGODA & PRESTON-MARTIN, 1996). A proteção 

relativa das mulheres se deve tanto ao uso de batom com filtro solar, quanto a menor 

freqüência de atividade ao ar livre tornando-as menos suscetíveis aos danos 

provocados pelo sol (OCHSENIUS et al., 2003). 

 

Clinicamente, o carcinoma de lábio pode apresentar-se como uma mancha 

leucoplásica ou eritroplásica, ter uma aparência atrófica, rachaduras persistentes com 

áreas de descamação ou crosta (AWDE, et al., 1996). Estágios ainda iniciais podem ser 

difíceis de serem distinguidos da queilite actínica. De fato, a displasia epitelial e o 

carcinoma inicial podem co-existir em áreas de queilite actínica. Estágios avançados da 
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doença demonstram, freqüentemente, úlcera crônica de bordas endurecidos que não 

cicatriza ou crescimento verrucoso exofítico (AWDE, et al., 1996; NEVILLE et al., 2004). 

O lábio inferior caracteriza-se por ser o local preferencialmente acometido, 

representando 9% de todos os cânceres bucais (OCHSENIUS et al., 2003). O 

carcinoma de lábio tende a se disseminar para os linfonodos submentonianos 

(NEVILLE et al., 2004).  

 

A forma histopatológica mais comum de câncer em qualquer parte do lábio é 

o carcinoma de células escamosas, correspondendo aproximadamente, a 90% dos 

casos (POGODA & PRESTON-MARTIN, 1996; OCHSENIUS et al., 2003). 

 

O câncer de lábio costuma se apresentar tipicamente em estágio inicial 

tornando-o um dos mais curáveis carcinomas de células escamosas da região de 

cabeça e pescoço (BABINGTON et al., 2003).  

  

Os carcinomas do vermelhão do lábio são tratados por excisão cirúrgica com 

bons resultados, apresentam um bom índice de sobrevida e correspondem a uma 

pequena proporção de mortes por câncer bucal (LA VECCHIA et al., 1997). É 

recomendada uma margem cirúrgica de no mínimo dois milímetros e preferencialmente 

de quatro a cinco milímetros se for possível dentro de parâmetros funcionais e 

estéticos. Em algumas circunstâncias, uma margem estreita ou positiva é comum e 

representa uma indicação e radioterapia coadjuvante (BABINGTON et al., 2003). 
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Para alguns autores apenas 8% recorrem e há 95 a 100% de taxa de 

sobrevida em cinco anos (NEVILLE et al., 2004). Outros estudos encontraram alto 

índice de recorrência (31%), sendo maior nos linfonodos regionais (18%) quando 

comparados à recorrência no lábio (11%). Esta diferença certamente reflete a 

heterogeneidade dos tumores, dos fatores relativos ao paciente e ao tratamento 

utilizado nos diferentes estudos (BABINGTON et al., 2003). 

 

2.3 APOPTOSE 

 

A homeostasia dos organismos multicelulares depende não somente da 

proliferação e diferenciação de novas células, como também da morte celular 

programada, promovendo a regressão de estruturas ou órgãos com funções 

esgotadas ou evitando o desenvolvimento de patologias (DUKE et al., 1996). 

 

CLARK & CLARK (1996), revisaram alguns trabalhos desenvolvidos no 

século XIX, onde encontraram descrições sobre a presença da morte celular 

programada na metamorfose de insetos.  

 

A regressão de estruturas durante o desenvolvimento de fetos e larvas foi 

observada desde 1828 por VON BAER e colaboradores. CARL VOGT, em 1842, na 

Suíça, estudando a metamorfose de anfíbios, conceituou a morte celular natural. Vinte 

anos depois, na Alemanha, observou em microscópio óptico, maciça morte celular 

ocorrendo em insetos. Em 1858, VIRCHOW descreveu a formação de arteriosclerose 
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como dependente da duplicação das células na placa aterosclerótica, seguida da 

morte programada destas mesmas células. Em 1885, WALTER FLEMMING introduziu 

novos termos, como mitose, cromatina e ainda, morte celular cromatolítica, após 

observar a presença de cromatina picnótica em meia lua, típica da apoptose e 

fragmentos celulares soltos na cavidade de folículos ovarianos em mamíferos. 

NISSEN, em 1886, descreveu a participação da morte celular programada na 

renovação de tecidos, estudando glândulas mamárias no término da lactação de 

animais. Em 1889, FELIX avaliou a redução das fibras musculares em fetos, enquanto 

o estudo da morte neural, como um fenômeno normal, foi inicialmente documentado 

por BATAILLON em 1891, durante a metamorfose de alguns animais (CLARK 

&CLARK, 1986). 

 

Na verdade, a “descoberta” da morte celular programada ocorreu diversas 

vezes, sem o conhecimento de estudos prévios sobre o mesmo tema. Uma das 

causas das independências nas citações foram os diferentes termos aplicados pelos 

pesquisadores até meados de 1880 (CLARK &CLARK, 1986). 

 

O padrão de morte celular presente no desenvolvimento normal de 

vertebrados e invertebrados foi também observado por GLUCKSMAN, em 1951 e 

posteriormente por SAUNDERS, em 1966. Em 1972, KERR, WYLLIE e CURRIE 

introduziram o termo apoptose para se referir ao padrão morfológico característico da 

morte celular fisiológica que estes autores observavam repetidamente em vários 

tecidos e tipos celulares (KERR et al., 1972; GERSCHENSON & ROTELLO, 1992; 

LORO et al., 2003).  
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Apoptose (em grego apó – para longe; ptósis – queda) representa um nome 

utilizado por poetas gregos para descrever folhas ou flores cadentes. As 

características morfológicas do fenômeno sugeriram ser um mecanismo ativo, 

programado podendo ser ativado ou inibido por uma variedade de estímulos 

ambientais, fisiológicos e patológicos. Caracteriza-se como um fenômeno controlador 

da proliferação celular, desempenhando função oposta à mitose na regulação da 

população celular (KERR et al., 1972; BUJA et al., 1993).  

  

O termo necrobiose já foi utilizado para se referir a este tipo de morte (KERR 

et al., 1972). Em virtude das células em apoptose realizarem sua própria morte, através 

da ativação de mecanismos internos de autodestruição, os termos morte celular 

programada e suicídio celular também são empregados como sinônimos (THOMPSON, 

1995; THORNBERRY & LAZEBNIK, 1998; RUBIN & FARBER, 2002; LORO et al., 

2003; NIKITAKIS et al., 2004).  

 

Existem autores, que no caso do epitélio escamoso estratificado, fazem 

distinção entre apoptose e morte celular programada. A diferenciação terminal que 

mantêm a estrutura e função epitelial seria uma forma de morte celular programada que 

ocorre de uma forma relativamente lenta, representando um processo sincronizado, 

envolvendo células que migram através das camadas epiteliais, até serem 

completamente eliminadas na superfície, como células mortas. Já a apoptose, 

caracteriza-se por ser espontânea, envolve células individuais, sendo executada 

rapidamente. Desta forma, a apoptose pode ser observada como uma célula morta 
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única em qualquer localização do epitélio, enquanto, a morte celular programada é 

observada como células mortas na superfície do epitélio, ou abaixo da banda 

hiperceratótica (LORO et al., 1999; LORO et al., 2003). 

 

Atualmente sabe-se que a apoptose está presente em todos os estágios de 

vida dos organismos multicelulares, incluindo desenvolvimento e crescimento, 

homeostase durante a maioridade e envelhecimento, sendo objeto de muitos estudos 

(THOMPSON, 1995; HUPPERTZ et al., 1999; LOWE & LIN, 2000; NIKITAKIS et al., 

2004). Sua ativação se dá em diversas circunstâncias fisiológicas e patológicas, dentre 

elas: morfogênese do desenvolvimento, renovação celular fisiológica nos tecidos de 

substituição, infecções virais, toxinas bacterianas, radioterapia e quimioterápicos, riscos 

ambientais, inclusive exposição à luz UV, radiação ionizante, hipóxia e danos 

irreparáveis no DNA celular (LOWE & LIN, 2000; FISHER, 2001; RUBIN & FARBER, 

2002; NIKITAKIS et al., 2004). 

 

Além de apresentar uma função biológica importante no desenvolvimento e 

homeostase da população celular, a ocorrência excessiva ou insuficiente de apoptose 

contribui para a patogênese de um amplo espectro de doenças, incluindo doenças 

neurodegenerativas, condições auto-imunes, infecções virais e está envolvida no 

câncer, promovendo crescimento e regressão de tumores (THOMPSON, 1995; 

SAIKUMAR et al., 1996; LOWE & LIN, 2000; NIKITAKIS et al., 2004). Sabe-se que o 

equilíbrio ou desequilíbrio entre os fenômenos de diferenciação e proliferação celular e 

apoptose representa condição determinante para a população celular, estágio e 

tamanho de certas lesões (SAIKUMAR et al., 1996). 
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A apoptose representa um fenômeno dependente de energia e altamente 

regulado (SAIKUMAR et al., 1997). Sua ocorrência envolve a ação de ativadores, 

efetores e reguladores negativos. O processo pode ser encarado como uma cascata de 

eventos, dividida em 3 grupos de estágios seqüenciais. O estágio de iniciação inclui a 

indução da cascata mediada por interações específicas ligante-receptor, levando aos 

primeiros eventos proteolíticos. O estágio de execução se inicia com a ativação das 

caspases executoras, um evento também conhecido como o ponto sem retorno, o qual 

uma vez ativada, leva a degradação de uma variedade de proteínas resultando em 

danos celulares irreversíveis. O terceiro estágio consiste na morte apoptótica, que 

resulta dessa complexa cascata de eventos que finalmente levará ao colapso do núcleo 

e da própria célula. Mesmo nesse estágio final, a célula não libera componentes 

intracelulares evitando assim reações inflamatórias (HUPPERTZ et al., 1999). 

 

A apoptose normalmente ocorre por falha da célula em receber sinais 

extracelulares necessários para reprimir o programa intrínseco de morte celular. Os 

sinais de sobrevivência podem ser produzidos por células vizinhas, neste caso 

considerado, um mecanismo parácrino ou produzido pelas próprias células, mecanismo 

autócrino. A apoptose pode ser induzida por ligação entre receptores e seus 

respectivos ligantes (FasL-Fas; TNFα-TNF-R1); por enzimas citolíticas secretadas por 

linfócitos citotóxicos (granzima B; perforina); por falha nas interações célula-célula ou 

células–matriz (caderinas e integrinas com seus respectivos ligante); pela presença ou 

ausência de fatores de crescimento específicos (TGFβ e CSF respectivamente); pelo 
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aumento ou diminuição de níveis hormonais específicos (hormônios esteroidais) e por 

estímulos não fisiológicos (irradiação) (HUPPERTZ et al., 1999). 

 

A indução da cascata da apoptose se dá através de duas vias principais. A 

via extrínseca, mediada pela ativação de receptores de morte celular localizados na 

membrana citoplasmática, sendo o FAS e o TNF os mais conhecidos e a via intrínseca, 

dependente da participação da mitocôndria, onde há liberação de fatores 

apoptogênicos como o citocromo c, fator indutor da apoptose (AIF), ATP e proteínas do 

choque térmico. A via mitocondrial é regulada por proteínas pró-apoptóticas e anti-

apoptóticas da família do bcl-2. Como resultado final de ambas as vias, ocorre a 

ativação das caspases e a quebra de substratos celulares específicos (FISHER, 2001; 

NIKITAKIS et al., 2004). 

 

2.3.1 Necrose X Apoptose 

  

A morte celular se caracterizada pela perda irreversível das funções e das 

estruturas celulares vitais que pode decorrer de um processo fisiológico ou ainda de 

um processo patológico em resposta a várias injúrias. Os dois tipos fundamentais de 

morte celular consistem na necrose e apoptose (BUJA et al., 1993).  

 

A necrose consiste da forma patológica de morte celular que resulta de lesão 

severa. Normalmente ocorre em resposta a injúrias promovidas por toxinas, estímulos 

físicos, ou falta de oxigênio. Como conseqüência, a célula perde o controle da entrada e 
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saída de fluidos, íons e água, os quais passam somente a entrar na célula, causando 

tumefação das organelas e da célula como um todo. Os danos à membrana 

citoplasmática iniciam-se precocemente. Por fim, a membrana celular e organelas se 

rompem, derramando substâncias nocivas para o ambiente extracelular que induzem 

resposta inflamatória local. Na necrose, as alterações morfológicas não seguem um 

mesmo padrão e não há um controle genético deste fenômeno (BUJA et al., 1993; 

SAIKUMAR et al., 1996; LORO et al., 2003). 

 

Desde o século XIX, as alterações morfológicas ocorridas nas células em 

apoptose chamavam a atenção dos pesquisadores por apresentarem um cenário 

repetido. Já naquela época, era observado que estas células em apoptose 

compartilhavam muitas características morfológicas que se mostravam distintas das 

características observadas nas células em processo patológico de morte celular 

(necrose) (KERR et al., 1972). 

 

A apoptose exige um processo biológico coordenado, dependente de energia 

e controlado geneticamente (HUPPERTZ et al., 1999). Caracteriza-se por apresentar 

evidentes e orquestradas alterações morfológicas na célula. Inicialmente, observa-se 

uma redução do volume de células isoladas, decorrente do aumento da concentração 

de cálcio no citoplasma e da perda de líquidos para o meio extracelular. Associada a 

esta compactação, a célula perde suas estruturas especializadas de superfície, como 

as microvilosidades e regiões de contato, tornando-se lisa e separada das células 

vizinhas. Muitas enzimas presentes nas células em apoptose são responsáveis pelas 

alterações morfológicas. A enzima transglutaminase está relacionada a estas 
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mudanças, gerando a contração e conseqüente perda de contato com as células 

adjacentes. A ação de enzimas endonucleases resulta em alterações nucleares como 

condensação da cromatina, próximo à membrana nuclear e subseqüente fragmentação 

do DNA (KERR et al., 1972; BUJA et al., 1993; CARSON & RIBEIRO, 1993; KERR et 

al., 1994; THOMPSON, 1995; LOURENÇO et al., 1997; HUPPERTZ et al., 1999; LOWE 

& LIN, 2000; RUBIN & FARBER, 2002; LORO et al., 2003). As organelas destas células 

se mostram aparentemente normais, porém compactadas e se posicionam em regiões 

distintas. A partir de invaginações na membrana citoplasmática, forma-se inúmeros 

corpos envoltos por membrana, contendo algumas organelas intactas e fragmentos de 

núcleo, constituindo os corpos ou corpúsculos apoptóticos. Estes corpos apoptóticos 

interagem por meio de receptores de superfície com macrófagos e ou outras células 

adjacentes e são imediatamente degradados; outros corpos escapam da fagocitose 

para dentro de ductos e degeneram. Em virtude do rápido reconhecimento e fagocitose 

por fagócitos, o mecanismo de apoptose não provoca resposta inflamatória local, nem 

destrói células adjacentes (CARSON & RIBEIRO, 1993; THORNBERRY & LAZEBNIK, 

1998; HUPPERTZ et al., 1999; RUBIN & FARBER, 2002). Por isso, a apoptose 

caracteriza-se por um fenômeno silencioso e rápido (SAIKUMAR et al., 1996). Estas 

alterações seqüenciais podem estar completas dentro de 30 a 60 minutos 

(THORNBERRY & LAZEBNIK, 1998). Portanto, o período compreendido desde a 

indução da apoptose até sua execução dura de meia a algumas horas (LORO et al., 

2003).  

 

Em cortes microscópicos corados pela hematoxilina e eosina, os corpos 

apoptóticos são observados como massas redondas ou ovais, apresentando o 
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citoplasma intensamente eosinofílico, mais comumente observados dentro de 

fagolisossomos (LOURENÇO et al., 1997; GESKE & GERSCHENSON, 2001). 

 

2.3.2 Reguladores da apoptose 

 

A apoptose foi pela primeira vez caracterizada durante estudos genéticos 

realizados no verme nematóide Caenorhabditis elegans (C. elegans). A morte celular 

programada durante o desenvolvimento deste verme envolve a ativação de genes 

específicos que eliminam 131 células através deste processo (SAIKUMAR et al., 1997). 

Nesse modelo, células específicas morrem de forma seqüencial, fenômeno controlado 

geneticamente. Este estudo anunciou a descoberta de que a morte celular programada 

é controlada através de um mecanismo genético e ainda que este mecanismo foi 

provavelmente conservado nos mamíferos (RUBIN & FARBER, 2002; YUAN & 

HORVIT, 2004). 

 

Os genes que inibem a apoptose foram identificados no C. elegans e 

denominados coletivamente de ced (cell death). O gene mais bem conhecido dentre 

eles constitui o ced-9, cujo homólogo humano corresponde ao oncogene TBcl-2, sua 

descoberta estabeleceu a importância da apoptose no desenvolvimento tumoral (LOWE 

& LIN, 2000; RUBIN & FARBER, 2002). A família do gene TBcl-2 exerce papel 

importante na regulação da apoptose. Seus produtos agem tanto promovendo (bax, 

bak, bad, bclxS e outros), como inibindo (bcl-2, bclxL, Bclw e outros) a apoptose. Os 

representantes anti-apoptóticos agem inibindo a ativação das caspases, enquanto os 
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genes pró-apoptóticos, através da ativação das caspases e liberação do citocromo-c no 

citosol, resultam na formação de poros na membrana da mitocôndria e 

conseqüentemente destruição celular, induzindo a apoptose. A capacidade da proteína 

bcl-2 se ligar ao Apaf-1, também contribui para sua função anti-apoptótica (NIKITAKIS 

et al., 2004). 

 

Outra família de inibidores que foi identificada em 1993, somando-se a família 

do gene bcl-2 na regulação da apoptose, consistem nas proteínas conhecidas como 

proteínas inibidoras da apoptose (IAP). Estas representam inibidores diretos das 

caspases executoras (caspases 3,6,7) mais do que das iniciadoras (caspases 8) 

(HUPPERTZ et al., 1999). Sua detecção imuno-histoquímica já tem sido utilizada no 

estudo das proteínas relacionadas a apoptose nos carcinomas bucais (TANIMOTO et 

al., 2005). 

 

Por sua vez, o gene TP53 tem a função de regular a proliferação celular, 

sendo conhecido como gene supressor de tumor ou “guardião do genoma”, que inibe 

ou regula negativamente as transcrições nucleares, representando, assim, uma 

proteína essencial para o controle do ciclo celular. Ele pode atuar de duas formas: 

paralisa a divisão celular em células alteradas com o intuito de reparação ou induz a 

apoptose, quando o dano ao DNA for irreparável. Esse gene promove a apoptose de 

células alteradas irreversivelmente como uma forma de proteger o organismo do 

desenvolvimento de neoplasias malignas (CARSON & RIBEIRO, 1993; NIKITAKIS et 

al., 2004). Além desta função, também apresenta a capacidade de modular, em 

carcinomas de células escamosas oral, a expressão de vários outros genes como p21, 
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MDM2, bax e bcl-2, envolvidos no controle do ciclo celular, parada do crescimento, 

supervisão e reparo do DNA, diferenciação celular e no controle da apoptose (HALL, 

1996). 

 

2.3.3 Métodos de detecção da apoptose 

 

 Desde 1969, numerosas técnicas foram utilizadas para estudar e detectar 

a morte celular programada. Inicialmente foram utilizados alguns corantes vitais, azul de 

toluidina e hematoxilina-eosina. A visualização da apoptose em microscopia de luz é 

dificultada pela curta duração do processo e rápida fagocitose dos corpúsculos. A 

microscopia eletrônica apresenta-se muito mais sensível, sendo a avaliação 

ultraestrutural considerada por alguns autores como padrão ouro de detecção da 

apoptose. Essa, porém, não se encontra facilmente disponível, sendo difícil realizar a 

quantificação das células (LOURENÇO, 1997; GAVRIELI et al., 1992; HOLUBEC et al. 

2005). 

 

A fragmentação da cromatina representa um dos principais eventos 

bioquímicos encontrados no fenômeno da apoptose. A detecção dos fragmentos de 

DNA pode ser realizada através da eletroforese em gel de agarose. Nesta técnica, 

remove-se o DNA das células para análise e a presença da apoptose caracteriza-se por 

apresentar fragmentos nucleossomais de DNA com aparência de escada (GRAVRIELLI 

et al., 1992).  
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A técnica TUNEL consiste num método para marcação in situ do DNA 

fragmentado no núcleo, em tecidos processados pela técnica de rotina histopatológica, 

que significa ser um método mediado pelo TdT dUTP-biotin Nick End Labeling  

(GRAVRIELLI et al., 1992; BARRETT et al., 2001; RUBIN & FARBER, 2002). Esta 

técnica detecta fragmentos terminais de DNA com cadeia terminal 3`-OH gerados 

durante a fragmentação do DNA , marcando células em fases iniciais da apoptose, 

como também após sua fagocitose. No entanto, células que sofreram necrose também 

podem ser detectadas por esse método (POLVERINI & NÖR, 1999;GOWN & 

WILLINGHAM, 2002; LORO et al., 2003).  

 

O anticorpo monoclonal (Mab) para fita simples de DNA (ssDNA) liga-se 

especificamente com fita única de DNA sendo ideal para detecção de células 

apoptóticas em cortes de tecido parafinado. O anticorpo não reconhece fita dupla de 

DNA e reage com deoxicitidina e requer ativação de ssDNA de pelo menos 25-30 bases 

de comprimento para ligação. Assim como o método TUNEL, o anticorpo anti-ssDNA 

não é específico para apoptose; a reação também pode ocorrer com células em 

necrose (FRANKFURT et al., 2001). 

 

A detecção de alterações na composição da superfície de membrana, como a 

externalização de resíduos fosfolipídeos reativos com a anexina V também é utilizado 

como um indicador da apoptose (BARRETT et al., 2001 e GOWN & WILLINGHAM, 

2002). 

 



Revisão de Literatura 67

Outros marcadores apoptóticos, com aplicação em material de arquivo em 

parafina em diversos tecidos, consistem na avaliação imuno-histoquímica de proteínas 

presentes especificamente em células apoptóticas como a citoqueratina 18 clivada (c-

CK 18), a caspase 3 clivada (c-cas-3), a laminina A clivada (c-lam-A), histonas 

fosforilada s(ỵH2AX) poli (ADP ribose) polimerase clivada (c-PARP) e translocação do 

fator indutor de apoptose (AIF) (HOLUBEC et al. 2005).  

 

2.4 CASPASES 

 

O gene CED-3, descoberto em estudos genéticos no C. Elegans possui 

homólogos nas células dos mamíferos, um dos quais codifica a proteína denominada 

enzima conversora da interleucina-1 (ICE ou caspase-1), pertencente a uma família de 

cisteína proteases conhecidas coletivamente pelo nome de caspases (RUBIN & 

FARBER, 2002; YUAN & HORVIT, 2004). Os membros da família de proteases 

ICE/CED-3 exercem funções biológicas chaves na inflamação, além de serem 

considerados componentes principais do mecanismo celular especializado que ocorre 

na apoptose de mamíferos (ALNEMRI et al., 1996; THORNBERRY & LAZEBNIK, 1998). 

 

As caspases são proteases altamente conservadas durante o processo de 

evolução e podem ser encontradas desde os seres humanos até insetos, nematodes e 

hidra (EARNSHAW et al., 1999). 
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Todos as caspases conhecidas possuem um sítio-ativo (cisteína) que é capaz 

de clivar substratos Asp-Xxx, o que significa dizer que essas enzimas são capazes de 

clivar proteínas depois de um resíduo de ácido aspártico ou aspartato, uma 

especificidade incomum entre as proteases. O nome "caspase" é derivado dessa 

função molecular característica: cysteine-aspartic-acid-proteases. (ALNEMRI et al., 

1996; KRAJEWSKA et al., 1997; THORNBERRY & LAZEBNIK, 1998).  

 

Diferentes tipos de caspases são expressos na maioria das células vivas, 

localizados no citosol, na sua forma inativa (ZIMMERMANN & GREEN, 2001). Até o 

momento, um mínimo de quatorze tipos diferentes de caspase tem sido descrito em 

células humanas (THORNBERRY & LAZEBNIK, 1998; NIKITAKIS et al., 2004). Essas 

proteínas são subdivididas em subfamílias baseadas em suas preferências de substrato 

e similaridades estruturais (HENGARTNER, 2000).  

 

As diferentes caspases já descritas possuem similaridade na seqüência de 

aminoácidos, estrutura e especificidade de substrato. Todas são expressas como pró-

enzimas de 30 a 50 kD, contendo três domínios: um prodomínio N-terminal; uma 

subunidade grande (aproximadamente 20 kD) e uma subunidade pequena 

(aproximadamente 10 kD). A maioria das caspases é ativada por clivagem proteolítica 

do zimogênio entre os domínios p20 e p10 e normalmente também entre o prodomínio 

e o domínio p20 (LORO et al., 2003; THORNBERRY & LAZEBNIK, 1998; 

HENGARTNER, 2000).  
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As caspases estão entre as proteases mais específicas já descritas, com uma 

necessidade absoluta tanto de clivagem após o ácido aspártico, como de 

reconhecimento de pelo menos quatro aminoácidos NH2 terminal no sítio de clivagem 

para ocorrer uma catálise eficiente. Os motifs de reconhecimento tetrapeptídico diferem 

significativamente entre as diferentes caspases, o que explica sua diversidade de 

efeitos biológicos. Além disso, a clivagem de proteínas por caspases não só é 

absolutamente específica como altamente eficiente. Essa alta especificidade se traduz 

com a observação de que a apoptose não é acompanhada por uma digestão protéica 

indiscriminada; pelo contrário, um conjunto selecionado de proteínas é clivado de uma 

maneira coordenada, geralmente em um único sítio, resultando em perda ou alteração 

nas suas funções (THORNBERRY & LAZEBNIK, 1998). 

 

A maioria das alterações morfológicas características da apoptose é causada 

pelas caspases. Em virtude dessa propriedade são proteínas conhecidas como 

executoras centrais do processo de apoptose (HENGARTNER, 2000). Acredita-se que 

as caspases causem a apoptose quebrando ou degradando diversos substratos 

celulares considerados importantes na homeostasia da célula (ZIMMERMANN & 

GREEN, 2001). A clivagem proteolítica através das caspases pode conduzir a diversos 

resultados, dependendo da natureza do substrato e da posição exata do local de 

clivagem, induzindo tanto a inativação quanto à ativação de proteínas alvo 

(HENGARTNER, 2000).  

 

O resultado mais freqüente da ação das caspases é perda de atividade 

biológica, através da inativação de proteínas que protegem as células do processo de 
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apoptose. Dentre essas se destacam a inativação de proteínas envolvidas no reparo e 

replicação do DNA (THORNBERRY & LAZEBNIK, 1998). 

 

Sabe-se que as caspases também são responsáveis pela clivagem da lâmina 

nuclear, uma estrutura rígida envolvida na organização da cromatina, induzindo a 

condensação do núcleo. As caspases atuam ainda, indiretamente na perda do formato 

celular, pois clivam várias proteínas envolvidas na regulação do citoesqueleto, como as 

foldrinas, gelsolinas e as quinases de adesão focal (Fak). A clivagem mediada pelas 

caspases de PAK2, um sócio da família de kinase p21-ativada, parece mediar a 

formação das bolhas citoplasmáticas observado nas células em apoptose. Ou seja, as 

caspases cortam o contato com células vizinhas, reorganizam o citoesqueleto, 

paralisam a replicação e reparo do DNA, destroem o DNA, rompem a estrutura nuclear, 

induzem as células a produzirem sinais que as marcam para serem fagocitadas e 

desintegra as células (THORNBERRY & LAZEBNIK, 1998). 

 

As caspases sofrem um modo de ativação em cascata, que uma vez ativada, 

cliva pró-caspases subseqüentes em sua forma ativa. Essa ativação seqüencial, leva a 

proteólise de substratos celulares essenciais que irão causar irreversivelmente a morte 

celular. Na apoptose, as caspases funcionam tanto na desorganização celular 

(caspases efetoras), quanto na iniciação do processo em resposta a sinais pró-

apoptóticos (caspases iniciadoras) (THORNBERRY & LAZEBNIK, 1998). 

 

Atualmente, são reconhecidos dois principais caminhos de ocorrência da 

apoptose, os quais contam com a participação das caspases. Um deles consiste no 
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estímulo da superfície celular e é conhecido como a via extrínseca. O sinal de morte é 

transmitido através de ligações específicas com um receptor de morte extracelular, 

como o fator de necrose tumoral (TNF) que transmite sinais para o interior da célula 

levando ao recrutamento das caspases-8 ou -10. A via intrínseca ocorre como 

conseqüência de um estresse celular e é mediada pela liberação do citocromo c da 

mitocôndria, devido a perda da integridade da membrana mitocondrial externa. No 

citoplasma o citocromo c interage com o fator apoptótico Apaf-1 e com a caspase-9, na 

presença de ATP, formando o complexo conhecido como apoptossomo, levando a 

ativação da caspase-9. A apoptose, subseqüente ao estresse no retículo 

endoplasmático tem sido descrita envolvendo especificamente a ativação da caspase-

12. Todos estes caminhos irão levam a ativação das caspases efetoras -3, -7 e 

possivelmente a -6, que finalmente, através de um processo de proteólise limitada, 

serão responsáveis por ativar ou desativar suas proteínas celulares alvo, o que é 

característico dessa destruição celular (GRÜTTER, 2000; HENGARTNER, 2000; 

NIKITAKIS et al., 2004). 

 

Devido a sua importância no processo apoptótico a compreensão da 

regulação das caspases está intimamente associada à habilidade em manipular a 

apoptose com objetivo de se alcançar vantagens terapêuticas (THORNBERRY & 

LAZEBNIK, 1998). 
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2.4.1 Caspase 3 clivada 

 

A caspase 3, também conhecida como CPP32, YAMA, apopain, representa a 

caspase mais prevalente nas células e caracteriza-se como responsável pela maioria 

dos efeitos apoptóticos. Em células normais essa caspase deve existir sob a forma de 

pró-caspase a qual não tem potencial de clivagem na célula. Uma vez clivada através 

da ativação da cascata da apoptose os peptídeos terminais dessa caspase ativada 

representam um novo epítopo que não está presente em células normais 

(ZIMMERMANN & GREEN, 2001). Análises imuno-histoquímicas do padrão de 

expressão da caspase 3 demonstraram que essa proteína encontrava-se tipicamente 

presente no citosol, embora ocasionalmente células apresentavam também imuno-

marcação nuclear para essa proteína (KRAJEWSKA et al., 1997). 

 

Vários estudos relataram o desenvolvimento de anticorpo direcionado a 

epítopos neoformados que são gerados em vários substratos através da ação das 

caspases. Um desses é o que se apresenta na caspase 3 clivada (GOWN & 

WILLINGHAM, 2002). 

  

MARSHMAN et al, em 2001, avaliaram a marcação da caspase 3 clivada, 

como um marcador da apoptose em epitélio intestinal e encontraram valores similares 

para o índice apoptótico quando compararam a expressão dessa proteína com o 

registro da morfologia apoptótica em cortes corados em hematoxilina-eosina.  
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A caspase 3 clivada se encontra distribuída de forma ubíqua sendo 

considerada a principal caspase efetora na cascata da apoptose no interior das células, 

ela promove a sua própria clivagem, a clivagem de outras caspases e de outros 

substratos da caspase. A detecção dessa proteína é considerada um indicador sensível 

e exclusivo da apoptose (GOWN & WILLINGHAM, 2002). 

 

HAGUE et al., em 2004, comparou a expressão da caspase 3 clivada e de 

sua pró-enzima (caspase 3) em 39 amostras de epitélio bucal não maligno e  de 54 

carcinomas de células escamosas bucal para determinar alterações na expressão 

dessas proteínas na carcinogênese bucal. Seus resultados demonstraram que no 

epitélio normal, células positivas para caspase 3 clivada foram raras. Já nos 

carcinomas, a proporção de células positivas para a caspase 3 clivada foi 

acentuadamente superior a encontrada no epitélio normal, confirmando que o índice 

apoptótico encontra-se aumentado na carcinogênese oral. A pró-enzima caspase 3 

demonstrou um gradiente de expressão no epitélio normal que diminuía com a 

diferenciação, encontrando-se não detectável nas camadas superficiais do epitélio. A 

falta da expressão dessa principal proteína executora da apoptose nas camadas 

superficiais, pode explicar as diferenças morfológicas entre as células terminalmente 

diferenciadas e as células apoptóticas do epitélio. Os carcinomas bucais demonstraram 

uma marcação mais intensa do que o epitélio normal para a caspase 3 (pró-enzima) 

que correlacionou-se com o aumento do estadiamento do tumor - STNMP (S: local; T: 

tamanho; N: linfonodos palpáveis; M: metástase à distância; P: diferenciação do tumor), 

sugerindo a caspase 3 (pró-forma) como um marcador prognóstico útil. Os autores 

sugerem que estudos sobre o mecanismo pelo qual carcinomas orais expressam altos 
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níveis de caspase 3 podem revelar alvos terapêuticos que aumentem a suscetibilidade 

das células à apoptose. 

 

TANIMOTO et al., em 2005, avaliou imuno-histoquimicamente a expressão 

das proteínas cIAP-1, caspase 3 clivada e Smac/DIABLO, relacionadas a apoptose, em 

57 peças cirúrgicas de carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço. Sua 

amostra incluiu tumores da boca, orofaringe e hipofaringe. Os resultados imuno-

histoquímicos foram correlacionados com outras informações dos tumores, como sexo, 

terapia pré-operatória, diferenciação e estadiamento. Seus resultados demonstraram 

que a expressão nuclear da cIAP-1 foi inversamente proporcional a da caspase 3 

clivada, mas que não houve associação significante entre a expressão da caspase 3 

clivada e os parâmetros clínico-patológicos, incluindo sexo, tratamento, diferenciação 

do tumor, tamanho do tumor, ocorrência de metástases locais e estadiamento da 

doença. 

 

2.5 APOPTOSE E CÂNCER 

 

Embora o crescimento celular desregulado seja incontestável para o 

desenvolvimento de uma neoplasia, o prolongamento da duração da vida, pela inibição 

da apoptose, também representa um fator importante (SAIKUMAR et al., 1999). 

 

O câncer representa o resultado de uma série de lesões genéticas que 

incluem ativação de oncogenes e inativação ou perda de genes supressores de tumor, 
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levando a uma modificação nos mecanismos de apoptose. Alterações nesse tipo de 

morte celular podem exercer um papel fundamental na gênese tumoral, uma vez que 

permite a persistência de células geneticamente danificadas, que seriam eliminadas, 

predispondo-as a mutações adicionais (POLVERINI, 1999). 

 

A idéia de que a apoptose pode influenciar o fenótipo maligno remonta desde 

a década de 1970. A princípio observou-se que alterações na perda celular por 

apoptose podem levar ao crescimento ou a regressão de tumores (KERR et al., 1972; 

LOWE & LIN, 2000). Em alguns casos, foi demonstrado que tumores malignos de 

crescimento lento apresentavam a maioria das células neoplásicas em processo de 

apoptose (RUBIN & FARBER, 2002).  

 

Baseados no fato de que produtos gênicos codificados tanto por oncogenes 

como por genes supressores de tumor, têm a capacidade de regular direta ou 

indiretamente a apoptose, estudos das alterações moleculares dessas proteínas em 

lesões cancerizáveis e no câncer bucal buscam verificar uma possível correlação com 

as alterações morfológicas que possam contribuir para prognóstico dos pacientes 

(KERR, 1994).  

 

A presença de alterações genéticas em lesões cancerizáveis da mucosa 

bucal ressalta a participação da apoptose durante os estágios iniciais de transformação 

maligna. Por exemplo, membros da família bcl-2, com as proteínas bcl-2 e bax, 

apresentaram-se diferentemente expressas no epitélio oral normal, na displasia epitelial 

e no carcinoma de células escamosas (BIRCHALL, et al., 1997; SCHOELCH et al., 
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1999; RAVI et al., 1999; TANDA et al., 2000; OKAZAKI et al., 2002; PIATELLI et al., 

2002; LORO et al., 2003). Além disso, mutação na proteína p53, resultando no aumento 

da sua expressão, representa um evento freqüente na displasia epitelial oral e no 

carcinoma de células escamosas. Lesões epiteliais displásicas, com expressão 

suprabasal da p53, demonstraram um risco aumentado de transformação maligna, bem 

como mutações genéticas no gene TP53 em carcinomas de células escamosas de 

cabeça e pescoço mostraram-se relacionadas a tumores agressivos, com baixa 

sobrevida dos pacientes (LORO et al., 2003). 

 

RAVI et al., em 1999, estudaram a apoptose através da técnica TUNEL em 

12 amostras de mucosa normal, 38 leucoplasias e 87 carcinomas de células escamosas 

bucais. No epitélio oral normal, células apoptóticas foram raras, nos epitélios 

hiperplásicos e displásicos, o índice apoptótico foi considerado de moderado a intenso, 

enquanto nos carcinomas invasivos a apoptose foi de moderada a insignificante, 

sugerindo que a  apoptose diminue a medida que aumentam as anormalidades 

histológicas. 

 

OKAZAKI et al., em 2002, realizaram um estudo experimental induzindo o 

desenvolvimento de carcinoma em língua de ratos através da 4NQO (4-nitroquinoline 1-

oxide) com a finalidade de estudar o potencial maligno das displasias epiteliais. Em um 

total de 36 lesões, os autores as dividiram em três grupos de 12 lesões: câncer inicial, 

displasia epitelial e epitélio sem alterações. Foi realizado a identificação da apoptose  

através da técnica TUNEL. O índice de células positivas para a técnica TUNEL foi mais 
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elevado no epitélio sem alterações e menos nos carcinomas iniciais. Concluíram que o 

potencial maligno de lesões cancerizáveis pode ser auxiliado com a detecção do índice 

decrescente de células TUNEL-positivas. 

 

Além da apoptose estar envolvida ao desenvolvimento do câncer, ela pode 

representar ainda uma saída para o seu tratamento. A capacidade dos agentes 

químicos desencadearem apoptose constitui a base da eficácia de muitos agentes 

quimioterápicos no tratamento do câncer (THOMPSON, 1995; RUBIN & FARBER, 

2002). Sabe-se que o tratamento de tumores pela radiação e quimioterapia envolve a 

ativação seletiva da apoptose em células alteradas (SAIKUMAR et al., 1999). 
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HIPÓTESE 

 

Existe diferença na expressão da proteína caspase 3 clivada entre as lesões 

hiperplásicas, cancerizáveis e os carcinomas de células escamosas bucais. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a presença da apoptose, através da expressão da proteína 

caspase-3 clivada, em lesões hiperplásicas, queilites actínicas, leucoplasias e 

carcinoma de células escamosas bucais. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar e comparar os dados demográficos das lesões estudadas; 

 

2. Identificar a presença da proteína caspase-3 clivada em lesões 

hiperplásicas, lesões cancerizáveis e carcinoma de células escamosas bucais; 

 

3. Comparar a imunopositividade do anticorpo anti-caspase-3 clivada entre 

lesões hiperplásicas, queilites actínicas e carcinomas de células escamosas 

localizados em lábio inferior; 

 

4. Comparar a imunopositividade do anticorpo anti-caspase-3 clivada entre 

lesões hiperplásicas, leucoplasias e carcinomas de células escamosas intra-bucais; 

 

5. Comparar a imunopositividade do anticorpo anti-caspase-3 clivada entre 

o grupo de lesões localizadas em lábio inferior e o grupo de lesões intra-bucais; 

 

6. Comparar a imunopositividade do anticorpo anti-caspase-3 clivada nos 

casos de queilite actínica e leucoplasia com e sem displasia epitelial; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
   
 
 

O protocolo utilizado neste estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(CEP CMM ou /HUAP), sob o número 33/2006.  

 

 Todo trabalho foi realizado nos laboratórios de Histopatologia, imuno-

histoquímica e hibridização do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Universitário 

Antônio Pedro/ Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF).  

 

4.1 AMOSTRA 

 

4.1.1 Seleção da amostra 

  

Foi realizado um estudo retrospectivo utilizando-se espécimes obtidos de 

biópsia incisional de mucosa bucal provenientes do arquivo do Serviço de Anatomia 
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Patológica do HUAP/UFF. Foram selecionados 120 blocos parafinados, 

sendo 40 de lesões hiperplásicas (20 blocos de hiperplasia fibrosa inflamatória intra-

bucal e 20 blocos de hiperplasia fibrosa inflamatória da mucosa do lábio inferior), 40 de 

lesões cancerizáveis (20 blocos de queilite actínica com e sem displasia epitelial e 20 

blocos de leucoplasia intra-bucal com e sem displasia epitelial) e 40 de carcinoma de 

células escamosas (20 blocos de localização intra-bucal e 20 blocos do lábio inferior). 

 

4.1.2 Dados demográficos 

 

Os dados demográficos dos pacientes correspondentes às amostras 

estudadas foram obtidos nas requisições de exames histopatológicos sendo 

selecionados: sexo, idade, cor dos pacientes e localização da lesão, para confecção de 

um banco de dados utilizado na execução da pesquisa.  

 

4.1.3 Critérios de inclusão 

 

Os critérios avaliados para inclusão das amostras neste trabalho foram: 

• Quantidade satisfatória de material presente no bloco de parafina; 

• Material exibindo histopatologia característica; 

• Boa qualidade e preservação do material. 
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4.1.4 Divisão da amostra 

 

Cortes histológicos corados em Hematoxilina e Eosina (HE) foram revistos 

em microscopia óptica para confirmação dos diagnósticos e descrição dos aspectos 

histopatológicos. 

 

As lesões foram subdivididas quanto ao diagnóstico histopatológico em: 

 

Grupo 1 – Lesões de localização intra bucal 

1.1 – Hiperplasia fibrosa inflamatória  

1.2 – Leucoplasia 

• 1.2.1 - Sem displasia epitelial 

• 1.2.2 - Com displasia epitelial 

1.3 - Carcinoma de células escamosas 

 

Grupo 2 – Lesões localizadas no lábio inferior 

2.1 – Hiperplasia fibrosa inflamatória  

2.2 – Queilite actínica 
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• 2.2.1 - Sem displasia epitelial 

• 2.2.2 - Com displasia epitelial 

2.3 - Carcinoma de células escamosas 

 

4.1.5 Preparo da amostra 

 

De cada bloco selecionado foram feitos cortes histológicos de 4 µm de 

espessura e confeccionaram 4 lâminas de cada caso, numeradas da seguinte forma: 

• 1ª lâmina: Utilizada para técnica de imuno-histoquímica, com o 

anticorpo anti-caspase 3 clivada; 

• 2ª lâmina: Corada pela técnica histoquímica de Hematoxilina e 

Eosina; 

• 3ª lâmina: Reserva caso seja selecionado para técnica TUNEL; 

• 4ª lâmina: Reserva imuno-histoquímica, no caso de eventual 

repetição da técnica. 

 

Optou-se pela técnica de cortes seriados para que não houvesse uma distância 

muito grande entre as áreas a serem analisadas em cada lâmina. 
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4.2 METODOLOGIA  

 

4.2.1 Técnica de imuno-histoquímica 

 

Os casos selecionados foram submetidos à técnica de imuno-histoquímica 

para investigação da presença da proteína caspase 3 clivada, utilizando o anticorpo 

policlonal especificado na tabela 1. 

 

Após vários testes realizados com este anticorpo, variando-se a solução de 

recuperação antigênica, inibição ou não das ligações inespecíficas e concentração do 

anticorpo primário, em amostras de tonsila palatina e carcinoma de células escamosas 

bucal, estabeleceu-se o protocolo a seguir (Apêndice 1). 

 

As lâminas previamente tratadas com substância adesiva silano (Tabela 1; 

Apêndice 1) receberam cortes de 4 µm de cada bloco dos casos em estudo foram 

estendidos nas lâminas previamente tratadas. A desparafinização dos cortes iniciou-se 

com a colocação das lâminas em estufa a 60º C por 10 minutos, seguida pela imersão 

das lâminas em solução de xilol a 60ºC, em estufa, por mais 10 minutos. A seguir, em 

temperatura ambiente, as lâminas foram submetidas a quatro banhos de xilol de cinco 

minutos cada e hidratadas em dois banhos de álcool absoluto e dois banhos de álcool 

90% de cinco minutos cada e em um banho de água destilada de dois minutos. 
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O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado através da imersão das 

lâminas em solução de peróxido de hidrogênio a 3% com agitação magnética por 30 

minutos. Em seguida, as lâminas foram lavadas em água destilada (Apêndice 1). 

 

Para recuperação antigênica utilizou-se a solução de recuperação antigênica 

comercial pH 6,0 (Tabela 1) diluída em água destilada. A solução foi aquecida em 

banho-maria à temperatura de 96ºC por 20 minutos e só então as lâminas foram 

mergulhadas nesta solução permanecendo em banho-maria a 96º C por 30 minutos, 

seguida por resfriamento em temperatura ambiente por 20 minutos e posteriormente 

lavadas em tampão de lavagem Tris-salina-Tween (TBS-T) (Apêndice 1), por dois 

minutos. 

 

Com o objetivo de inibir ligações inespecíficas, as lâminas foram tratadas com 

leite (Apêndice 1) e incubadas em câmara úmida por 20 minutos. Diversos testes foram 

realizados para inibir as ligações inespecíficas sem a utilização do leite, porém sem 

atingir o resultado final esperado.  

 

O anticorpo primário foi diluído em uma solução diluente de anticorpo, pronta 

para uso, na concentração especificada na tabela 1. 
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Tabela 1: Relação de reagentes comerciais usados nas reações. 

Reagentes 
comerciais Diluição Clone ou 

referência Fornecedor Tempo de 
revelação 

Anti- caspase 3 clivada 1:600 Asp 175 
(#9661) 

Cell Signaling 
Technology - 

Solução Diluidora 
(Antibody diluent, with 
background reducing 

components) 

Conforme 
especificações 
do fabricante 

S 3022 DAKOCytomation - 
USA - 

Solução Recuperadora de 
Antígeno (Target antigen 

retrieval solution) 
1:10 pH 6,0 

 Nº S1699 
DAKOCytomation - 

USA - 

LSAB
+

System HRP pronto para uso K 0690 DAKOCytomation - 
USA - 

DAB
+

(Liquid DAB 
substrate, Chromogen 

system) 
1:100 K 3468 DAKOCytomation - 

USA 1 15´´ 

Silano 
(3-aminopropiltrietoxisilato) pronto para uso A 3648 SIGMA - USA - 

Entellan ® pronto para uso 107961 MERCK - Alemanha - 

 

As lâminas foram incubadas no anticorpo primário em câmara úmida a 4ºC 

por aproximadamente 18 horas (durante a noite). 

 

No dia seguinte, as lâminas foram imersas em tampão de lavagem TBS-T em 

dois banhos de cinco minutos. Em seguida, as lâminas foram incubadas em anticorpo 

secundário (Tabela 1). As lâminas receberam inicialmente, o link (anticorpo secundário 

de porco anti-camundongo, cabra e coelho) por 30 minutos e depois a estreptavidina 

por mais 30 minutos, na câmara umidificada, em temperatura ambiente. Após cada 

etapa realizaram-se dois banhos de cinco minutos cada em tampão de lavagem TBS-T. 
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Para revelação das lâminas utilizou-se o substrato cromógeno 

diaminobenzidina, preparado na proporção de 2 gotas :1ml e com tempo estabelecido 

previamente, descrito na tabela 1.  

 

Após lavagens em água destilada para retirada do excesso do cromógeno, os 

cortes foram contra-corados com hematoxilina de Harris por 30 segundos e em seguida 

lavados em quatro banhos de água destilada, sendo que o terceiro continha seis gotas 

de hidróxido de amônia para conferir coloração azulada a Hematoxilina. 

 

Finalmente, procedeu-se a desidratação dos cortes em dois banhos de álcool 

a 90% (um minuto cada); dois banhos de álcool absoluto (um minuto cada) seguido por 

quatro banhos de xilol (um minuto cada) para clarificação. As lâminas foram montadas 

com Enthellan para fixação das lamínulas. 

 

Para cada reação foi utilizado controle negativo omitindo-se o anticorpo 

primário e controle positivo. Para os controles, foi utilizada uma amostra de líquen plano 

oral, por apresentar um grande número de ceratinócitos em apoptose na camada basal 

e uma amostra de carcinoma de células escamosas bucal moderadamente 

diferenciado, sempre positivo durante os testes de padronização do anticorpo.  
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Os resultados finais obtidos com a padronização da reação imuno-

histoquímica para o anticorpo anti-caspase 3 clivada, os controles positivos e negativos 

utilizado nas reações estão ilustrados na figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Protocolo final da técnica de imuno-histoquímica. A - CCE moderadamente diferenciado e B -
Tonsila palatina; C e D - Controles positivo e negativo utilizados para o anticorpo anti c-cas-3 (amostra de 
líquen plano oral) Objetiva de 40X. 

 

 

 

 

 

D

B
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4.2.2 Técnica TUNEL 

Com objetivo de validar e confirmar os resultados imuno-histoquímicos 

obtidos com o anticorpo anti-caspase 3 clivada foram selecionados 22 casos e 

submetidos a outro método de identificação de apoptose, a técnica TUNEL, utilizando-

se o Kit ApopTag Plus Peroxidase In situ Apoptosis Detection S7101 (CHEMICON 

INTERNATIONAL), seguindo-se as instruções do fabricante. O número de casos 

selecionados foi definido de acordo com o número máximo de reações permitidas pelo 

kit, um total de 40, incluindo-se os controles positivos e negativos em cada reação e a 

realização prévia de um teste para padronização do protocolo. Os critérios de seleção 

dos casos foram: negatividade para o anticorpo anti-caspase 3 clivada; pouca 

positividade para o anticorpo anti-caspase 3 clivada; presença de melanina nos 

ceratinócitos; positividade para o anticorpo anti-caspase 3 clivada com ligações 

inespecíficas no epitélio (background) e negatividade para o anticorpo anti-caspase 3 

clivada com background. A partir disso, foram selecionados quatro casos de hiperplasia 

fibrosa inflamatória (duas intra-bucais e duas do lábio inferior); cinco leucoplasias, cinco 

queilites actínicas e oito carcinomas (três intra-bucais e cinco do lábio inferior). 

 

Inicialmente os cortes desparafinizados foram pré-tratados com uma 

proteinase K (Fungal) (LIFE TECHNOLOGIES) por 15 minutos em temperatura 

ambiente. Depois os cortes foram lavados em dois banhos de água bidestilada por dois 

minutos cada e em seguida ficaram imersos em peróxido de hidrogênio a 3% por cinco 

minutos para bloquear a ação da peroxidase endógena. Após duas  lavagens em PBS 

de cinco minutos cada, aplicou-se aproximadamente 100 µl de Equilibration Buffered 
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em cada corte incubados por um minuto em temperatura ambiente. Em seguida, 55 µl 

da enzima transferase deoxinucleotídeo terminal (TdT) foram aplicados sobre cada 

corte e as laminas foram incubadas em câmera úmida  em estufa, a 37ºc, por uma hora. 

Durante este estágio, resíduos de nucleotídeos digoxigenina são cataliticamente 

adicionados às cadeias terminais de 3’-OH DE DNA com uma ou dupla fita por meio de 

uma transferase deoxinucleotídeo terminal (TdT), uma enzima que catalisa a adição 

independente do padrão do deoxiribonucleotídeo trifosfato. A incorporação de 

nucleotídeos forma um heteropolímero aleatório favorecendo a ligação de anticorpos 

anti-digoxigenina. 

 

A reação foi interrompida pela imersão dos cortes no tampão stop/wash por 

15 segundos com agitador, seguido de 10 minutos em repouso, em temperatura 

ambiente. Após, os espécimes foram lavados em três banhos de PBS de um minuto 

cada e incubados com o reagente antidigoxigenina-peroxidase por 30 minutos, em 

temperatura ambiente. Nesta etapa, o anticorpo antidigoxigenina carreia a enzima 

peroxidase conjugada para o local da reação. 

 

Os cortes foram novamente lavados em quatro banhos de PBS (dois minutos 

cada) e depois tratados com o cromógeno DAB substrate working solution, por quatro 

minutos em temperatura ambiente, para detectar a reação. Este cromógeno localizando 

a peroxidase na reação, promove um sinal intenso. Posteriormente, os espécimes 

foram lavados com água destilada e contra-corados com methylgreen, conforme as 

instruções do fabricante. 
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Finalmente, procedeu-se a desidratação dos cortes em três banhos de xilol 

(dois minuto cada); As lâminas foram montadas com Entellan (MERCK – Alemanha) 

para fixação das lamínulas. 

 

Esta reação engloba sistemas biológicos e histoquímicos, permitindo 

marcações sensíveis e específicas de DNA com cadeias terminais de 3’-OH, 

localizadas normalmente em corpos apoptóticos. Em contraste, núcleos normais ou em 

proliferação, com número relativamente insignificante de DNA com cadeias terminais de 

3’-OH, não coram com este método. Esta técnica pode corar estágios iniciais da 

apoptose, em sistemas celulares onde a condensação da cromatina está iniciando e os 

fragmentos são poucos, precedendo as alterações morfológicas. Células com 

morfologia de necrose podem, em alguns casos, apresentarem-se levemente coradas, 

o que justifica que os resultados sejam interpretados em conjunto com os critérios 

morfológicos. 

 

No teste de padronização da reação foram utilizadas lâminas de tonsila 

palatina e de carcinoma bucal obtendo-se bons resultados. Como controle positivo, foi 

utilizado uma lâmina incluída no estojo contendo glândulas mamárias de fêmeas 

roedoras após 3 a 5 dias da desmama de seus filhotes, apresentando inúmeras células 

apoptóticas e amostra de tonsila palatina. Para controle negativo, amostras de tonsila 

palatina foram mantidas na solução Equilibration Buffered em substituição à enzima 
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TdT e as etapas seguintes foram realizadas conforme a metodologia indicada, não 

sendo observada marcação positiva nestes espécimes (Figura 2). 

 

Figura 2: A (lâmina fornecida pelo Kit – controle positivo para técnica TUNEL) e B (Tonsila Palatina – 
Controle negativo para técnica TUNEL)  de 40X. 

 

 

4.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.3.1 Metodologia da análise descritiva em hematoxilina e eosina 

 

Todas as lâminas coradas em HE foram avaliadas ao microscópio óptico de 

luz Labophot-2 Nikon, quanto aos critérios morfológicos característicos de cada lesão 

descritos a seguir. 

 

A B
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Para o grupo das hiperplasias fibrosas inflamatórias foram observados na 

mucosa: presença de células e corpúsculos apoptóticos, identificados por massas 

redondas ou ovais, apresentando citoplasma intensamente eosinofílico, cromatina 

condensada ou ausente e freqüentemente destacada de células vizinhas. Na 

submucosa: presença, tipo, distribuição e localização de infiltrado inflamatório. 

  

No grupo das queilites actínicas foram analisados na mucosa: presença de 

displasia epitelial e de células e corpúsculos apoptóticos. Na submucosa: presença, 

tipo, distribuição e localização de infiltrado inflamatório. A displasia epitelial foi avaliada 

somente quanto a sua presença ou ausência de acordo com os critérios estabelecidos 

pela OMS (2005). As alterações de arquitetura do epitélio consideradas foram: 

estratificação epitelial irregular, perda da polaridade das células da camada basal, 

projeções epiteliais em forma de gota, aumento do número de figuras de mitose, 

mitoses superficiais anormais, ceratinização prematura em células individuais – 

disqueratose e pérolas de ceratina. As alterações citológicas consideradas foram: 

variação anormal do tamanho nuclear, pleomorfismo nuclear, variação anormal do 

tamanho celular, pleomorfismo celular, aumento da relação núcleo-citoplasma, aumento 

do tamanho nuclear, figuras de mitoses atípicas, aumento do número e tamanho de 

nucléolos e hipercromatismo (BARNES et al., 2005). 

 

No grupo das leucoplasias foram analisados na mucosa: presença de 

displasia epitelial e de células e corpúsculos apoptóticos. Na submucosa: presença, 

tipo, distribuição e localização do infiltrado inflamatório. A presença ou ausência de 
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displasia epitelial foi avaliada através dos mesmos critérios utilizados para a queilite 

actínica (BARNES et al., 2005). 

 

Os critérios investigados para o grupo dos carcinomas de células escamosas 

na mucosa foi o grau de diferenciação celular e presença de células e corpúsculos 

apoptóticos e na submucosa: presença, tipo e localização do infiltrado inflamatório. O 

grau de diferenciação celular foi classificado em bem diferenciado, moderadamente 

diferenciado e pouco diferenciado, de acordo com a classificação recomendada pela 

OMS (BARNES et al., 2005). 

 

4.3.2 Metodologia de análise da imuno-histoquímica 

 

Os resultados obtidos na imuno-histoquímica com o anticorpo anti-caspase 3 

clivada foram analisados em microscopia óptica de luz, individualmente cada caso, 

quanto a positividade ou negatividade, representada por uma marcação acastanhada 

no citoplasma dos ceratinócitos. 

 

Os casos considerados positivos foram avaliados quanto à localização das 

células imunopositivas, se basal/parabasal ou suprabasal nas hiperplasias e lesões 

cancerizáveis.  Além disso, foi realizada uma quantificação da imunomarcação através 
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de análise digital de imagens para posterior comparação entre os três tipos de lesões 

estudadas e entre os grupos intra-bucais e labiais. 

 

O sistema de captura de imagem era composto por um microscópio Nikon 

Eclipse E400 (Nikon, Tóquio, Japão), equipado com objetivas acroplan de 4X, 10X, 

20X, 40X e 100X e pela câmera de vídeo CCD Evolution MP Color 5.0 (Media 

Cybernetics, Silver Spring, EUA ) (Apêndice 2). A interface de captura foi disponibilizada 

pelo programa Image Pro-plus 4.5 (Media Cybernetics, Silver Spring, EUA), estando a 

configuração de aquisição descrita no apêndice 2. Este sistema permite a subtração do 

sinal de ruído da câmera  (dark noise ) e a correção da não homogeneidade da 

iluminação do campo (shading) durante a aquisição das imagens. A iluminação do 

microscópio foi mantida constante durante todas as sessões de captura de imagem, 

mantendo o potenciômetro da lâmpada de tungstênio na posição de 12h e 

estabelecendo a iluminação de Köhler.  O número de abertura do condensador foi 

igualado ao número de abertura da objetiva, propiciando imagens com adequado 

contraste e resolução. As imagens apresentavam tamanho de 1280 x 960 e foram 

salvas no formato .tif.  

 

A objetiva escolhida para os procedimentos histomorfométricos foi a de 20X 

(N.A. 0,40) por propiciar um maior campo de observação do que a objetiva de 40X e 

ainda permitir o detalhamento morfológico do tecido. Todos os procedimentos 

histomorfométricos foram feitos no programa Image Pro-plus 4.5. 
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O sistema foi calibrado através da lâmina micrométrica Objecktmikrometer 

(Carl Zeiss – Jena, Alemanha) que apresenta intervalos regulares de 10 µm. Foram 

obtidas imagens no sentido vertical e horizontal para calibração das imagens nos dois 

eixos (Figura 3). Desta forma, o campo microscópico apresentava as seguintes 

dimensões (433,90 micrometros de largura por 325,25 micrometros de altura). As 

imagens adquiridas encontram-se dentro do critério de Castleman. Desta forma, as 

imagens já se apresentavam propícias para os procedimentos histomorfométricos após 

a aquisição.  

 

 

 

O procedimento para obtenção das imagens dos campos microscópicos 

iniciava-se com a limpeza das lâminas com lenços de papel com fibras de algodão 

(lenços Kleenex brand, Kimberly-Clark, Cruzeiro, Brasil) para remoção de partículas de 

sua superfície. Inicialmente, em baixo aumento (10 X), foram identificadas as áreas de 

maior positividade (hot spot) para o anticorpo, nessas regiões, um total de cinco 

campos foi capturado para imunoquantificação.  

Figura 3 – Sistema B (Objetiva 20X) – Imagem da lâmina micrometrada nos sentidos vertical 
e horizontal 
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Para estabelecer os limiares de positividade (threshold) foram utilizados 13 

casos representativos da marcação positiva para o anticorpo anti-cas-3, com fortes 

marcações de coloração acastanhada por todo o citoplasma celular correspondendo a 

revelação com DAB. Em cada caso foram selecionadas áreas correspondentes a 

células fortemente positivas que apresentavam características morfológicas de 

apoptose. Essas áreas foram analisadas pela ferramenta histogram para determinar os 

intervalos no espectro de cor RGB que compunham tais áreas. Esses intervalos foram 

então unidos, gerando um único intervalo. De posse desse intervalo final, esses valores 

foram aplicados para a segmentação das imagens originais. Foi observado que alguns 

núcleos também eram incluídos na área imunopositiva, então foi reduzido o limiar 

superior do canal azul (B), até que não fossem observadas áreas nucleares 

segmentadas. Isso se justifica, pois no canal azul está predominantemente 

representada a contra-coloração dada pela hematoxilina de Harris. Os valores obtidos 

representando a área imunopositiva foram: R (90-223), G (53-154) e B (71- 135).  

 

Após a aquisição de todas as imagens, as áreas correspondentes ao tecido 

de interesse foram delimitadas em cada campo com a ferramenta AOI (area of interest) 

e armazenadas para posterior utilização.  

 

Para quantificação das áreas imunopositivas a ferramenta count/measure foi 

configurada de acordo com os padrões descritos no Apêndice 3. Antes da aplicação da 
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ferramenta, foi aplicada sobre a imagem a AOI previamente delimitada para cada caso 

(Figura 4). Duas macros foram criadas para a contagem, sendo a primeira para a 

contagem da área positiva, apresentando os thresholds determinados pela união dos 

intervalos RGB e a segunda para a contagem total da área lesional, apresentando 

valores de 0 a 255 para os três canais (Figuras 5 e 6). As áreas mensuradas eram 

automaticamente transferidas para planilhas do Microsoft Excel. 

 

De cada caso foi obtida a densidade de área (DA). O valor foi encontrado 

através da razão composta pelo somatório das cinco áreas imunopositivas (AP) para o 

anticorpo anti-caspase 3 clivada, sobre o somatório das cinco áreas do epitélio lesional 

delimitado (AT). 

DA =  AP1 + AP2 + AP3 + AP4 + AP5 
          AT1 + AT2 + AT3 + AT4 + AT5 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Delimitação do 
epitélio lesional no Image 

Pro Plus 4.5.

Figura 5: Contagem da 
área imunomarcada no 

Image Pro Plus 4.5.

Figura 6: Contagem da 
área total de interesse no 

Image Pro Plus 4.5.
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4.3.3  Metodologia estatística 
 

• A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-wilk; 

 

• As diferenças entre a densidade de área, adquirida pela marcação da caspase 3 

clivada, nos três grupos de lesões localizadas no lábio inferior  e nas lesões de 

localização intra-bucal, foram analisadas pelo teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis, seguido do teste de Mann-Whitney, para a identificação das diferenças; 

 

• As diferenças entre a densidade de área, adquirida pela marcação da caspase 3 

clivada, entre o grupo de lesões de localização intra-bucal e de localização labial 

inferior foram analisadas pelo teste de Mann-Whitney.  

 

• As diferenças entre a densidade de área, adquirida pela marcação da caspase 3 

clivada, nos  casos de queilite actínica e leucoplasia com e sem displasia epitelial 

foram analisadas pelo teste de Mann-Whitney. 

 

• As diferenças entre a densidade de área, adquirida pela marcação da caspase 3 

clivada, nos três grupos de lesões estudadas, independente da localização, 

foram analisadas pelo teste não paramétrico, Kruskal-Wallis e o teste Mann-

Whitney. 

 

As decisões estatísticas foram tomadas ao nível de significância de 5% 

(0,05). Utilizou-se para análise o pacote estatístico SPSS v.10. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISE DOS DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

Os dados demográficos analisados foram: sexo, idade e cor. As localizações 

intra-bucais das lesões também foram analisadas. 

As informações obtidas das requisições de toda a amostra estão contidas nos 

Apêndices 4 ao 9.  

 

5.1.1 Hiperplasia fibrosa inflamatória 

  

No grupo das hiperplasias fibrosas inflamatórias, houve predomínio do sexo 

feminino tanto para as lesões de localização intra-bucal, quanto as localizadas no lábio 

inferior, representado por 65% e 56% dos casos, respectivamente (Tabela 2). A 
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cor branca foi predominante para ambas localizações, sendo representada por 50% 

dos casos de localização intra-bucal e 79% para os casos localizados no lábio inferior. 

(Tabela 3). No que diz respeito às localizações intra-bucais, a maioria das hiperplasias, 

47%, se localizava em mucosa jugal (Tabela 4). A faixa etária variou de 28 a 76 anos, 

sendo que a maioria dos casos se concentrou na 7ª década (37%), nas lesões de 

localização intra-bucal. A faixa etária variou de 22 a 82 anos, sendo que a maioria dos 

casos se concentrou nas 5ª e 7ª década (41%), nas lesões de localização labial inferior 

(Tabela 5) (Apêndices 4 e 7). 

  
  Tabela 2: Sexos no grupo das hiperplasias 

Lesão / localização Sexo Nº de casos Percentual 

Feminino 13 65 % 
Masculino 7 35 % Hiperplasia intra-bucal 

Total 20 100 % 
Feminino 10 56% 
Masculino 8 44% 

 
Hiperplasia labial 

inferior 
 Total 20 100% 

 

 

 

 

 Tabela 3: Cor no grupo das hiperplasias 

Lesão/localização Cor Nº de casos Percentual 
Branca 7 50% 
Parda 2 14% 
Negra 5 36% 

Hiperplasia intra-bucal 

Total 14 100 % 
Branca 11 79% 
Parda 2 14% 
Negra 1 7% 

 
Hiperplasia labial 

inferior 
 Total 14 100% 

*Em 6 dos 20 casos analisados de cada localizações a cor não estava especificada. 
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 Tabela 4: Localização intra-bucal no grupo das hiperplasias 

Lesão/localização Sítios intrabucais  Nº de casos Percentual 
mucosa jugal 8 46% 

rebordo alveolar 3 18% 
palato 3 18% 
língua 2 12% 

gengiva 1 6% 

Hiperplasia intra-bucal 

Total 17 100 % 
 *Em 3 dos 20 casos analisados os sítios acometidos não estavam especificados. 

 

 

 

 Tabela 5: Idade no grupo das hiperplasias 

Lesão/localização Faixa etária Nº de casos Percentual
3 década (21 - 30) 2 10,0% 

4 década (31 - 40) 2 10,0% 
5 década (41- 50) 3 16,0% 
6 década (51 – 60) 4 21,0% 
7 década (61 – 70) 7 37,0% 
8 década (71 -80) 1 6,0% 
9 década (81 – 90) 0 0,0% 

Hiperplasia intra-bucal 

Total 19 100% 
3 década (21 - 30) 2 12% 

4 década (31 - 40) 0 0% 
5 década (41- 50) 7 41% 
6 década (51 – 60) 0 0% 
7 década (61 – 70) 7 41% 
8 década (71 -80) 0 0% 
9 década (81 – 90) 1 6% 

 
Hiperplasia labial 

inferior 
 

Total 17 100% 
 *Em 1 dos 20 casos de hiperplasia intra-bucal e 3 dos 20 casos de hiperplasia do lábio inferior, as idades  não 

estavam especificadas. 

 

 

 

5.1.2 Lesões cancerizáveis 

  

No grupo das lesões cancerizáveis, houve uma igualdade na distribuição 

entre os sexos nas leucoplasias, enquanto nas queilites actínicas houve um predomínio 
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do sexo masculino representado por 58 % dos casos (Tabela 6). A cor branca foi 

predominante para ambas as localizações, sendo representada por 71% dos casos de 

leucoplasia e 70% para os casos de queilite actínica (Tabela 7). No que diz respeito as 

localizações intra-bucais, a maioria das leucoplasias, 40%, se localizava na língua 

(Tabela 8). A faixa etária variou entre 46 a 69 anos, sendo que a maioria dos casos se 

concentrou nas 6ª e 7ª décadas (42%) nas leucoplasias. A faixa etária variou entre 23 a 

64 anos sendo que a maioria dos casos se concentrou na 5ª década (33%), nas 

queilites actínicas (Tabela 9) (Apêndices 5 e 8). 

  
  Tabela 6: Sexo no grupo das lesões cancerizáveis 

Lesão Sexo Nº de casos Percentual 

Feminino 10 50% 
Masculino 10 50% Leucoplasia 

Total 20 100 % 
Feminino 7 41% 

Masculino 10 59% 
 

Queilite actínica 
 Total 19 100% 

*Em 3 dos 20 casos analisados de queilite actínica o sexo não estava especificado. 

 

 Tabela 7: Cor no grupo das lesões cancerizáveis 

Lesão Cor Nº de casos Percentual 

Branca 10 71% 
Parda 1 7% 
Negra 3 22% 

 
 

Leucoplasia 
 
 Total 14 100 % 

Branca 7 70% 
Parda 3 30% 
Negra 0 0 % 

Queilite actínica 
 

Total 10 100% 

*Em 6 e 10 dos 20 casos analisados de leucoplasia e queilite actínica respectivamente, a cor não estava 

especificada. 
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 Tabela 8: Localização intra-bucal do grupo das leucoplasias 

Lesão/localização Sítios intrabucais  Nº de casos Percentual 
mucosa jugal 5 25% 

rebordo alveolar 6 30% 
palato 1 5% 
língua 8 40% 

gengiva 0 0% 

Leucoplasia 

Total 20 100 % 
 

 

 

 

 Tabela 9: Idades nas lesões cancerizáveis 

Lesão/localização Faixa etária Nº de casos Percentual 
3 década (21 - 30) 0 0% 

4 década (31 - 40) 0 0% 
5 década (41- 50) 3 16% 

6 década (51 – 60) 8 42% 
7 década (61 – 70) 8 42% 
8 década (71 -80) 0 0% 
9 década (81 – 90) 0 0% 

Leucoplasia 

Total 19 100% 
3 década (21 - 30) 3 20% 

4 década (31 - 40) 1 7% 
5 década (41- 50) 5 33% 
6 década (51 – 60) 4 27% 
7 década (61 – 70) 2 13% 
8 década (71 -80) 0 0% 
9 década (81 – 90) 0 0% 

 
Quelite actínica 

 

Total 15 100% 
 *Em 1 dos 20 casos de leucoplasia e 5 dos 20 casos queilite actínica, as idades não estavam especificadas. 

 

 

5.1.3 Carcinoma de células escamosas 

  
No grupo dos carcinomas de células escamosas, houve predomínio do sexo 

masculino tanto para as lesões de localização intra-bucal, quanto as localizadas no 

lábio inferior, representado por 74% e 79% dos casos, respectivamente (Tabela 10). A 
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cor branca foi predominante para ambas localizações, sendo representada por 62% 

dos casos de localização intra-bucal e 88% para os casos localizados no lábio inferior. 

(Tabela 11). No que diz respeito às localizações intra-bucais, a maioria dos 

carcinomas, 55%, se localizava na língua (Tabela 12). A faixa etária variou de 27 a 81 

anos, sendo que a maioria dos casos se concentrou na 7ª década (32%), nos 

carcinomas de localização intra-bucal. A faixa etária variou de 23 a 88 anos, sendo que 

a maioria dos casos se concentrou nas 5ª década (39 %), nos carcinomas localizados 

no lábio inferior (Tabela 13) (Apêndices 6 e 9). 

 

 Tabela 10: Sexo no grupo dos carcinomas 

Lesão / localização Sexo Nº de casos Percentual 
Feminino 5 25% 

Masculino 15 75% Carcinoma intra-bucal 
Total 20 100 % 

Feminino 4 21% 
Masculino 15 79% 

 
Carcinoma labial 

inferior Total 19 100% 
*Em 1 dos 20 casos analisados localizados no lábio inferior, .o sexo não estava especificado. 

 

 

 Tabela 11: Cor grupo dos carcinomas 

Lesão/localização Cor Nº de casos Percentual 
Branca 9 62% 
Parda 1 7% 
Negra 4 31% 

Carcinoma intra-bucal 

Total 13 100 % 
Branca 14 88% 
Parda 2 14% 
Negra 0 0% 

 
Carcinoma labial 

inferior 
 Total 16 100% 

*Em 6 dos 20 casos intra-bucais analisados e 4 dos 20 casos do lábio inferior analisados, a cor não estava 

especificada. 
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 Tabela 12: Localização intra-bucal do grupo dos carcinomas 

Lesão/localização Sítios intrabucais  Nº de casos Percentual 
mucosa jugal 1 5% 

rebordo alveolar 3 15% 
assoalho Bucal 1 5% 

palato 4 20% 
língua 11 55% 

gengiva 0 0% 

Carcinoma intra-bucal 

Total 20 100 % 
 

  
 
 Tabela 13: Idade no grupo dos carcinomas 

Lesão/localização Faixa etária Nº de casos Percentual 
3 década (21 - 30) 1 5% 

4 década (31 - 40) 2 11% 
5 década (41- 50) 1 5% 
6 década (51 – 60) 5 26% 
7 década (61 – 70) 6 32% 
8 década (71 -80) 3 16% 
9 década (81 – 90) 1 5% 

Carcinoma intra-bucal 

Total 19 100% 
3 década (21 - 30) 1 6% 

4 década (31 - 40) 0 0% 
5 década (41- 50) 7 39% 
6 década (51 – 60) 2 11% 
7 década (61 – 70) 5 27% 
8 década (71 -80) 2 11% 
9 década (81 – 90) 1 6% 

 
Carcinoma labial 

inferior 
 

Total 18 100% 
 *Em 1 dos 20 casos de carcinoma intra-bucal e 2 dos 20 casos de carcinoma do lábio inferior, as idades não 

estavam especificadas. 
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5.1.4 Análise comparativa dos dados demográficos 
 

O gráfico 1 mostra que a freqüência de casos no sexo masculino foi maior 

para o grupo dos carcinomas localizados no lábio inferior (79%), enquanto para o sexo 

feminino a maior freqüência ocorreu no grupo das hiperplasias intra-bucais (65%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Total de casos (n = 114) segundo o sexo para os seis grupos estudados. 
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O gráfico 2 mostra que a cor branca foi a mais acometida nos seis grupos 

estudados e nenhum caso da cor negra foi encontrado nos casos de queilites actínicas 

e carcinomas de células escamosas do lábio inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Total de casos (n = 82) segundo a cor nos diferentes grupos estudados. 
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O gráfico 3 mostra que a língua foi a localização predominante nos carcinomas 

e nas leucoplasias enquanto que nas hiperplasias a mucosa jugal mostrou-se mais 

freqüentemente acometida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Total de casos (n = 60) segundo os sítios acometidos nos grupos intra-bucais.
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O gráfico 4 mostra que nos seis grupos de lesões a maior parte dos pacientes se 

concentrou entre a quinta e a sétima década de vida, sendo que os carcinomas intra-

bucais apresentaram a maior mediana e as queilites actínicas a menor. A distribuição 

das idades da amostra variou mais nos casos dos carcinomas labiais, enquanto a das 

leucoplasias variou menos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Total de casos (n = 107) segundo as idades nos diferentes grupos estudados. 
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5.2 ANÁLISE DESCRITIVA EM HE 

 

Na análise morfológica, na coloração de hematoxilina e eosina, foram 

analisados o tipo, distribuição e localização do infiltrado inflamatório e a presença de 

células epiteliais apoptóticas nos seis grupos de lesões. Também foi feita uma análise 

quanto à presença ou ausência de displasia epitelial nas lesões cancerizáveis e o grau 

de diferenciação nos carcinomas. 

 

5.2.1 Hiperplasias fibrosas inflamatórias 

 

Apenas 7 (35%) casos de hiperplasias intra-bucais e 2 (10%) casos de 

hiperplasias labiais apresentaram células epiteliais apoptóticas na coloração de HE. 

Desses casos, 2 apresentaram infiltrado inflamatório com distribuição liquenóide, 3 

apresentaram infiltrado inflamatório de localização subepitelial e  3 justaepitelial (Tabela 

14) - Figura 7. 
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Tabela 14: Presença de células epiteliais apoptóticas e infiltrado inflamatório nas hiperplasias 
Infiltrado Inflamatório Infiltrado Inflamatório HFI intra-

bucal Apoptose 
Tipo Distribuição Localização 

HFI lábio 
inferior Apoptose 

Tipo Distribuição Localização 

B00 0903 A MN Focal Justaepit B97 2331 P MN Difusa Subepit 

B01 4010 A MN Difusa Subepit B99 2189 A MN Difusa Subepit 

B01 4162 A MN Difusa Subepit B99 2922 A MN Difusa Subepit 

B02 0200 A MN Difusa Subepit B99 5378 A MN Difusa Subepit 

B03 1473 P MN Difusa Subepit B99 5538 P MN Focal  Justaepit 

B03 3069 A MN Focal Subepit B00 2512 A MN Difusa Subepit 

B03 3194 P MN Difusa Subepit B00 3094 A MN Difusa Subepit 

B02 3372 P MN liquenóide Justaepit B00 4057 A MN Difusa Subepit 

B02 3472 A MN Difusa Subepit B01 0035 A MN Difusa Subepit 

B02 3473 A MN Difusa Subepit B01 3734 A MN Difusa Subepit 

B02 3474 P MN Focal Justaepit B02 3374 A MN Focal Justaepit 

B03 3607 A MN Difusa Subepit B03 0285 A MN Difusa Subepit 

B03 5995 P MN Difusa Justaepit B03 0339 A MN Difusa Subepit 

B03 6007 A MN Difusa Subepit B03 0565 A MN+
PMN Difusa Subepit 

B03 6117 A MN Difusa Justaepit B03 0677 A MN Difusa Subepit 

B03 6365 A MN Difusa Justaepit B03 2396 A MN Difusa Subepit 

B05 4041 A MN Difusa Subepit B03 3345 A MN Difusa Subepit 

B05 6778 P MN Focal Justaepit B05 0678 A MN+ 
PMN Focal Justaepit 

B05 6857 A MN Focal Justaepit B05 3873 A MN Difusa Subepit 

B06 0840 P MN liquenóide Justaepit B05 4866 A MN Difusa Subepit 

A – Ausente; P – Presente; MN – Mononuclear; PMN – Polimorfolnuclear; Subepit – Subepitelial; Justaepit – Justaepitelial. 

 

Figura 7: A - Hiperplasia fibrosa inflamatória intra-bucal exibindo hiperplasia epitelial, acantose, 
hiperplasia da basal e célula em apoptose (seta) objetiva de 20X. B - Visão aproximada da célula epitelial 
em apoptose (seta) objetiva de 40X. (B03 5995) 

A B
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5.2.2 Lesões cancerizáveis 

No grupo das leucoplasias e queilites actínicas, de cada 20 casos estudados 

80% e 75% apresentaram displasia epitelial, respectivamente. Apenas 7 (35%) casos 

de leucoplasia e 8 (40%) de queilite actínica apresentaram células epiteliais apoptóticas 

na coloração de HE. Desses casos, 7 apresentaram infiltrado inflamatório com 

distribuição liquenóide, 7 apresentaram infiltrado inflamatório de localização subepitelial 

e  1 justaepitelial (Tabela 15) - figura 8 e 9. 

 

Tabela 15: Presença de células epiteliais apoptóticas e infiltrado inflamatório nas lesões cancerizáveis 
Infiltrado Inflamatório Infiltrado Inflamatório 

Leucoplasia 
Dis
pla
sia 

Ap
opt
os
e Tipo Distribuição Localização 

Queilite 
Actínica 

Dis
pla
sia 

Ap
opt
os
e Tipo Distribuição Localização 

B95 2493 A A MN liquenóide Justaepit B95 1346 P P MN liquenóide Justaepit 

B02 5300 P P MN Difusa Subepit B98 0524 A A MN Difusa Subepit 

B03 124 A P MN Difusa Subepit B00 0273 P A MN+ 
PMN Difusa Subepit 

B03 0932 A A MN Difusa Subepit B00 0609 P A MN Difusa Subepit 

B03 1583 P A MN Difusa Subepit B01 3786 P A MN Difusa Subepit 

B03 4222 P A MN+ 
PMN Difusa Subepit B02 2319 P A MN liquenóide Justaepit 

B04 1724 P A Ausente B02 2973 A A MN Difusa Subepit 

B04 2742 P  P MN Focal Justaepit B02 5458 P P MN Difusa Subepit 

B04 4115 P A MN Focal Justaepit B03 2146 A P MN liquenóide Justaepit 

B04 5046 A A MN Focal Justaepit B03 2946 P P MN liquenóide Justaepit 

B04 6617 P P MN Difusa Subepit B03 4591 P A MN Difusa Subepit 

B04 6722 P A MN Difusa Subepit B03 4915 P P MN+ 
PMN Difusa Subepit 

B05 0059 P A MN Difusa Subepit B03 5116 P A MN Difusa Subepit 

B05 0359 P P MN liquenóide Justaepit B04 1927 P P MN Difusa Subepit 

B05 0239 P P MN+ 
PMN liquenóide Justaepit B04 5634 P A MN Difusa Subepit 

B05 3000 P P MN liquenóide Justaepit B04 6724 P P MN liquenóide Justaepit 

B05 4116 P A MN Difusa Subepit B05 2239 P A MN Difusa Subepit 

B05 6201 P A MN Difusa Subepit B05 2652 P P MN+ 
PMN Difusa Subepit 

B05 6202 P A MN Difusa Subepit B05 5090 A A MN Difusa Subepit 

B06 4031 P A MN Difusa Subepit B05 5984 A A MN Difusa Subepit 
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Figura 8: A - Leucoplasia exibindo hiperplasia epitelial, acantose, hiperplasia da basal, displasia epitelial 
e célula em apoptose objetiva de 20X (seta). B - Visão aproximada da célula epitelial em apoptose 
objetiva de 40X. (B02 5300) 
 
 

Figura 9: A – Queilite actínica alternando áreas de epitélio normal e hiperplásico, displasia epitelial, 
reação liquenóide e células em apoptose (setas) objetiva de 20X. B - Visão aproximada das células 
epiteliais em apoptose objetiva de 40X. (B04 6724) 
 

 

5.2.3 Carcinomas de células escamosas 

 

Dos 20 casos estudados de carcinoma intra-bucal, 65% foram classificados 

como moderadamente diferenciado, enquanto, 15%, foram classificados como pouco 

A B

A B
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diferenciado e os outros 20% como bem diferenciado. No lábio inferior, 85% foram 

classificados como moderadamente diferenciado e 15 % como bem diferenciado. Não 

houve caso de carcinoma pouco diferenciado nesse grupo. Todos os casos de 

carcinomas apresentaram células epiteliais apoptóticas na coloração de HE e 

distribuição difusa do infiltrado inflamatório (Tabela 16) - Figuras 10, 11 e 12. 

 

Tabela 16: Células epiteliais apoptóticas, infiltrado inflamatório e diferenciação nos carcinomas 
Infiltrado Inflamatório Infiltrado Inflamatório 

CCE intra Diferenciação apoptose 
Tipo Distribuição 

CCE lábio 
inferior Diferenciação Apoptose 

Tipo Distribuição 

B88 1043 Bem P MN Difusa B85 0590 Bem P MN+ 
PMN Difusa 

B96 1409 MD P MN Difusa B90 2838 MD P MN + 
PMN Difusa 

B96 3297 MD P MN+ 
PMN Difusa B95 2660 MD P MN+ 

PMN Difusa 

B02 3085 MD P MN Difusa B97 2495 MD P MN+ 
PMN Difusa 

B02 4106 MD P MN+ 
PMN Difusa B98 0645 MD P MN + 

PMN Difusa 

B03 0934 MD P MN + 
PMN Difusa B99 4052 MD P MN + 

PMN Difusa 

B03 2218 MD P MN+ 
PMN Difusa B00 1422 MD P MN+ 

PMN Difusa 

B03 4092 MD P MN+ 
PMN Difusa B00 3057 MD P MN + 

PMN Difusa 

B03 6238 Pouco P MN+ 
PMN Difusa B00 3782 MD P MN+ 

PMN Difusa 

B04 5486 MD P MN+ 
PMN Difusa B01 0213 MD P MN + 

PMN Difusa 

B05 0557 MD P MN Difusa B01 0257 MD P MN+ 
PMN Difusa 

B05 2731 MD P MN+ 
PMN Difusa B01 0819 MD P MN + 

PMN Difusa 

B05 2977 MD P MN Difusa B02 3655 MD P MN Difusa 

B06 0077 MD P MN+ 
PMN Difusa B02 5285 MD P MN+ 

PMN Difusa 

B06 0190 Bem P MN+ 
PMN Difusa B03 2194 MD P MN + 

PMN Difusa 

B06 1498 MD P MN+ 
PMN Difusa B03 3226 Bem P MN+ 

PMN Difusa 

B05 1469 Pouco P MN Difusa B03 6099 Bem P MN Difusa 

B06 2518 Pouco P MN+ 
PMN Difusa B03 7476 MD P MN+ 

PMN Difusa 

B06 4118 Bem P MN Difusa B06 138 MD P MN Difusa 

B06 4643 Bem P MN Difusa B06 1107 MD P MN+ 
PMN Difusa 

 P – Presente; MN – Mononuclear; PMN – Polimorfolnuclear; MD - Moderadamente. 
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Figura 10: A - CCE bem diferenciado: Discreto pleomorfismo celular e nuclear, formação de pérolas de ceratina 
 e células epiteliais apoptóticas (setas) obj. 20X; B - Visão aproximada das células apoptóticas, obj. 40X (B88 1043). 
 

 
Figura 11: A - CCE moderadamente diferenciado: Pleomorfismo celular e nuclear, hipercromatismo e células 
epiteliais em apoptose (seta) obj. 20X; B - Visão aproximada da célula apoptótica (seta) obj. 40X (B00 3057). 
 

Figura 12: A - CCE pouco diferenciado: Pleomorfismo celular e nuclear, hipercromatismo e célula epitelial em 
apoptose (seta) obj. 20X; B - Visão aproximada da célula apoptótica (seta) obj. 40X (B03 6238). 

A B

A B

A B
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5.3 ANÁLISE DA IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

A distribuição da positividade de toda amostra, para a proteína caspase 3 

clivada, está contida nos Apêndices 10 e 11.  

 

5.3.1 Hiperplasia fibrosa inflamatória 

 

A imunomarcação da proteína caspase 3 clivada, no grupo das hiperplasias 

intra-bucais, mostrou-se positiva em 4 (20%) dos 20 casos estudados, enquanto nas 

hiperplasias localizadas no lábio inferior foi encontrado apenas 1 (5%) caso positivo 

(Tabela 17) – Figura 13. As células imunopositivas, caracterizadas por apresentar 

marcação acastanhada no citoplasma, estavam presentes na camada basal nas 

hiperplasias. 

 

Tabela 17: Positividade para o anticorpo anti-c-cas-3 nas hiperplasias 
 

Lesão/localização Positividade Nº de casos Percentual 
Positivo 4 20% 

Negativo 16 80% Hiperplasia intra-bucal 
Total 20 100% 

Positivo 3 15% 
Negativo 17 85% 

 
Hiperplasia labial 

inferior Total 20 100% 
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Figura 13: A- HFI intra-bucal exibindo imuno-marcação da proteína c-cas-3 (seta) objetiva de 20X; B - 
Visão aproximada da célula epitelial em apoptose (seta) objetiva de 40X (B05 6778). 

 
 

5.3.2 Lesão cancerizável 

 

A imunomarcação da proteína caspase 3 clivada, no grupo das leucoplasias, 

mostrou-se positiva em 6 (30%) dos 20 casos estudados, enquanto nas queilites 

actínicas foram encontrados 9 (45%) casos positivos.  As células imunopositivas 

estavam presentes nas camadas basal e parabasal. Todos os 6 casos de leucoplasia 

positivos para a c-cas-3 apresentavam displasia epitelial. Nas queilites actínicas, dos 9 

casos positivos para a c-cas-3 6 apresentavam displasia epitelial (Tabela 18) - Figuras 

14 e 15.  

Tabela 18: Positividade para o anticorpo anti- c-cas-3 nas lesões cancerizáveis 

Lesão/localização Positividade Nº de casos Percentual 
Positivo 6 30% 

Negativo 14 70% Leucoplasia 
Total 20 100% 

Positivo 9 45% 
Negativo 11 55% 

 
Queilite actínica 

 Total 20 100% 

 

A
B
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Figura 14: A - Leucoplasia com displasia epitelial, exibindo imuno-marcação da proteína c-cas-3 (setas) 
objetiva de 20X; B - Visão aproximada da célula epitelial em apoptose objetiva de 40X (seta). (B05 0359) 

 

 

Figura 15: A - Queilite actínica sem displasia epitelial, com reação liquenóide, exibindo imuno-marcação 
da proteína c-cas-3 (seta) objetiva de 20X; B - Visão aproximada da célula epitelial em apoptose (seta) 
objetiva de 40X (B03 2146). 

 
 

5.3.3 Carcinoma de células escamosas 

 

A imuno-marcação da proteína caspase 3 clivada, no grupo dos carcinomas 

intra-bucais, mostrou-se positiva em todos os casos estudados (100%), enquanto nas 

nos carcinomas de lábio inferior foram encontrados 15 (75%) casos positivos. As 

A

A B

B
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células imunomarcadas foram encontradas por todo epitélio (Tabela 19) – Figuras 16, 

17 e 18. 

Tabela 19: Positividade para o anticorpo anti - c-cas-3 nos carcinomas 

Lesão/localização Positividade Nº de casos Percentual 
Positivo 20 100% 
Negativo 0 0% Carcinoma intra-bucal 

Total 20 100% 
Positivo 15 75% 
Negativo 5 25% 

 
Carcinoma labial 

inferior Total 20 100% 
 

Figura 16: A - CCE bem diferenciado exibindo imuno-marcação da proteína c-cas-3 (setas) objetiva de 20X; B 
- Visão aproximada das células epiteliais imuno-marcadas (setas); objetiva de 40X (B06 0190). 
 

 

Figura 17: A - CCE moderadamente diferenciado exibindo imuno-marcação da proteína c-cas-3 (setas) 
objetiva de 20X; B - Visão aproximada das células epiteliais imuno-marcadas (setas) objetiva de 40X. (B02 
4106) 

 

BA

A B
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Figura 18: 
 
A - CCE pouco diferenciado exibindo pequena imuno-marcação da proteína c-cas-3 (setas) objetiva de 
20; B - Visão aproximada das células epiteliais em apoptose (seta) objetiva de 40X (B06 2518). 
 
C - CCE pouco diferenciado exibindo muita e difusa imuno-marcação da proteína c-cas-3 c objetiva de 
20; D - Visão aproximada das células epiteliais em apoptose objetiva de 40X (B03 6238). 
 

 

 

 

A B

C D
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5.4 ANÁLISE DA TÉCNICA TUNEL 

 
Dos 22 casos selecionados para técnica TUNEL, 4 eram hiperplasias fibrosas 

inflamatórias (2 intra-bucal e 2 do lábio inferior), 5 leucoplasias, 5 queilites actínicas e 8 

carcinomas de células escamosas (3 intra-bucal e 5 de lábio inferior).  

 

Em relação à positividade para técnica TUNEL, dos 4 casos de hiperplasia 2 

foram positivos. No grupo das leucoplasias, 3 casos foram positivos e 1 um apresentou-

se sem condição de análise. Nas queilites actínicas, 2 casos foram positivos e 2 

apresentaram-se sem condições de análise. No grupo dos carcinomas 7 casos foram 

positivos, sendo 3 intra-orais e 4 labiais. 

 

Dos 22 casos analisados 5 (23%) demonstraram negatividade e 10 (45%)  

demonstraram positividade para ambas as técnicas, gerando um total de concordância 

entre os resultados de 15 casos (68%). Em 4 casos (18%), não houve concordância 

entre as técnicas, sendo todos negativos para a caspase 3 clivada e positivos para a 

técnica TUNEL (Tabela 20). Nos 3 casos restantes não foi possível fazer correlação 

com a imuno-marcação da c-cas-3, pois na técnica TUNEL houve muita ligação 

inespecífica no epitélio, impossibilitando a análise. Esses mesmos casos apresentaram, 

na reação com o anticorpo anti-c-cas-3, um pouco de background, porém em condições 

de análise (Apêndice 12) – Figuras 19 e 20. 
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Tabela 20: Concordância entre os métodos de identificação de apoptose 

Concordância entre as 2 técnicas Nº de casos Percentual 
C-cas-3 e TUNEL positivos 10 45% 
C-cas-3 e TUNEL negativos 5 23% 

Total de concordância 15 68% 
C-cas-3 negativo X TUNEL positivos 4 18% 
C-cas-3 positivo X TUNEL negativos 0 0% 

Total de discordância 4 18% 

SCA* 3 14% 

Total  22 100% 
SCA* Sem condições de análise 

Figura 19: Leucoplasia exibindo positividade para as duas técnicas utilizadas: A – Imuno-marcação da 
proteína c-cas-3 (setas) objetiva de 40X; B - Leucoplasia exibindo marcação para técnica TUNEL (seta) 
objetiva de 40X. (B05 0359) 
 

 
Figura 20: A - CCE pouco diferenciado exibindo imuno-marcação da proteína  c-cas-3 (seta) objetiva de 
40; B CCE pouco diferenciado  exibindo marcação para técnica TUNEL  objetiva de 40X. (B06 2518) 

A B

A B
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5.5 – ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 

5.5.1 Análise da caspase 3 clivada segundo o tipo de lesão independente da 
localização 

 
  

A distribuição dos valores da densidade de área (DA) nas lesões estudadas 
está indicada no diagrama de caixa a seguir (gráfico 5): 
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Gráfico 5: Distribuição das densidades de área nas lesões estudadas 

 

O teste de Kruskal-Wallis, ao nível de 0,05 de significância, indica diferença 

estatisticamente significativa entre as densidades de área das lesões, independente da 

localização (hiperplasias, lesões cancerizáveis e carcinomas) (H = 18,879; g.l. = 2; p < 

0,0001; P < 0,05).  

 

Para identificar as diferenças entre os três grupos de lesão, realizou-se a 

correlação dos grupos dois a dois, utilizando-se o teste de Mann-Whitney, ao nível de 

significância de 0,05, sendo seus resultados resumidos na tabela 21: 
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Tabela 21: Resumo do teste de Mann-Whitney (diferença entre as lesões) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

De acordo com os resultados do teste, não houve diferença entre as 

densidades de área das lesões cancerizáveis e hiperplasias (p>0,05). Já os carcinomas 

de células escamosas bucais apresentaram densidades de área superiores aos dos 

demais tipos de lesões (lesões cancerizáveis e hiperplasias) (p<0,05). 

 

5.5.2 Análise da caspase 3 clivada nas lesões localizadas em lábio inferior 
 

A distribuição dos valores da densidade de área nas lesões estudadas está 

indicada no diagrama de caixa a seguir (gráfico 6): 
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Gráfico 6: Distribuição das densidades de área nas lesões em lábio inferior 

 Lesões 
Cancerizáveis Carcinomas 

Hiperplasias 
U = 31 

valor-p = 0,612 
NÃO 

U = 12 
valor-p = 0,001 

SIM 

Lesões 
Cancerizáveis  

U = 90 
valor-p = 

0,0003 
SIM 
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O teste de Kruskal-Wallis, ao nível de 0,05 de significância, indica diferença 

estatisticamente significativa entre as densidades de área dos três grupos de lesões 

localizadas no lábio inferior (hiperplasias, queilites actínicas e carcinomas) (H = 6,514; 

g.l. = 2; valor-p = 0,039). 

 

Para identificar as diferenças entre a densidade de área das três lesões 

localizadas no lábio inferior, realizou-se a correlação dos grupos de lesões dois a dois, 

utilizando-se o teste de Mann-Whitney, ao nível de significância de 0,05 (5%), sendo 

seus resultados resumidos na tabela 22: 

 

Tabela 22: Resumo do teste de Mann-Whitney (diferença entre as lesões – lábio 

inferior) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com os resultados do teste no grupo de lesões localizadas no lábio 

inferior, os carcinomas de células escamosas bucais apresentam densidades de área 

superiores aos das queilites actínicas (p<0,05). A ocorrência de apenas um caso de 

positividade para a hiperplasia fibrosa inflamatória no lábio inferior deixa de trazer 

evidência para a percepção de possíveis diferenças entre ela e os demais tipos de 

lesões, o que ficou comprovado pela estatística U de Mann-Whitney. 

 Queilites 
actínicas 

Carcinomas do 
lábio inferior 

Hiperplasias 
U = 3 

valor-p = 0,800 
NÃO 

U = 1 
valor-p = 0,250 

NÃO 

Queilites 
actínicas  

U = 28 
valor-p = 0,018 

SIM 
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5.5.3 Análise da caspase 3 clivada nas lesões intra-bucais, segundo o tipo de 
lesão 

 

 
 A distribuição dos valores da densidade de área nas lesões intra-bucais 
avaliadas está indicada no diagrama de caixa a seguir (gráfico 7): 
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Gráfico 7: Distribuição das densidades de área nas lesões intra-bucais 

 
 

O teste de Kruskal-Wallis, ao nível de 0,05 de significância, indica diferença 

estatisticamente significativa entre as densidades de área dos três grupos de lesões 

intra-bucais (hiperplasias, lesões cancerizáveis e carcinomas) (H = 12,144; g.l. = 2; 

valor-p = 0,002).  

 

Para identificar as diferenças entre as três lesões intra-bucais, realizou-se a 

correlação dos grupos de lesões dois a dois, utilizando-se o teste de Mann-Whitney, ao 

nível de significância de 0,05, sendo os resultados resumidos na tabela 23: 
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Tabela 23: Resumo do teste de Mann-Whitney (diferença entre as lesões intra-

bucais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com os resultados do teste no grupo de lesões intra-bucais, não 

houve diferença entre a densidade de área das leucoplasias e hiperplasias (p>0,05). Já 

os carcinomas de células escamosas intra-bucais apresentaram densidades de área 

superiores aos demais tipos de lesões (leucoplasia e hiperplasias) (p<0,05). 

 
5.5.4 Análise da caspase 3 clivada segundo a localização das lesões 
 
  
 

A distribuição dos valores da densidade de área segundo a localização das 
lesões estudadas está indicada no diagrama de caixa a seguir (gráfico 8): 
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 Gráfico 8: Distribuição das densidades de área nas localizações estudadas 
 

 Leucoplasias Carcinomas 
intra-bucais 

Hiperplasias 
U = 11 

valor-p = 0,914 
NÃO 

U = 4 
valor-p = 0,002 
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U = 17 

valor-p = 0,007 
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O teste de Mann-Whitney, ao nível de 0,05 (5%) de significância foi utilizado 

para identificar as diferenças entre as densidades de área das localizações intra-bucais 

e labiais. Os resultados evidenciaram que a densidade de área das lesões intra-bucais 

supera o das lesões de lábio inferior (U = 241; valor-p = 0,012) (p < 0,05). 

 

5.5.4.1 Análise da caspase 3 clivada segundo a localização dos carcinomas 

 
 A distribuição dos valores das densidades de área dos carcinomas intra-

bucais e labiais está indicada no diagrama de caixa a seguir (gráfico 9): 
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Gráfico 9: Distribuição das densidades de área nos carcinomas intra-bucais e do lábio 

inferior 

O teste de Mann-Whitney, utilizado para identificar as diferenças entre as 

densidades de área dos carcinomas intra-bucais e labiais, ao nível de 0,05 (5%) de 

significância, evidencia que a densidade de área dos carcinomas intra-bucais supera 

com alta significância estatística (p<0,01) o dos carcinomas do lábio inferior (U = 62; 

valor-p = 0,0015). 
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5.5.4.2 Análise da caspase 3 clivada segundo a localização das lesões 

cancerizáveis  

A distribuição dos valores da densidade de área das leucoplasias e queilites 

actínicas está indicada no diagrama de caixa a seguir (gráfico 10): 
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Gráfico 10: Distribuição das densidades de área nas leucoplasias e queilites actínicas 

 
O teste de Mann-Whitney, utilizado para identificar as diferenças entre as 

densidade de área das leucoplasias e queilites actínicas, ao nível de 0,05 de 

significância, evidencia que a densidade de área das leucoplasias não apresenta 

diferença estatisticamente significativa (p > 0,05) em relação a densidade de área das 

queilites (U = 26; valor-p = 0,955). 
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5.5.5 Análise da caspase 3 clivada nas queilites actínicas segundo a presença de 
displasia epitelial 
 

 
A distribuição dos valores da densidade de área para os casos de queilite 

actínica com e sem displasia epitelial está indicada no diagrama de caixa a seguir 

(gráfico 11): 
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Gráfico 11: Distribuição das densidades de área nas queilites actínicas quanto à presença de displasia 

epitelial 
  

O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância de 0,05 (5%), indica 

inexistência de diferença estatisticamente significativa (p > 0,05) entre os casos de 

queilite actínica com e sem displasia epitelial (U = 3; valor-p =0,167). 

 

O teste Q de Dixon para detecção de medidas discrepantes, ao nível de 

significância de 0,05 (5%), indica evidência de que a maior densidade de área 

observada de 0,0004678 pode ser considerada como medida discrepantes das demais 
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5 observações (Q = 0,885; p > 0,05). Nessas condições, esse valor pode ser 

descartado e os novos parâmetros definidores dos casos de queilite actínica com 

displasia são os seguintes: Queilite com displasia epitelial (n=5; média = 0,00003; 

desvio padrão = 0,00002). 

 
Assim, o teste de Mann-Whitney, ao nível de significância de 0,05 (5%), 

indica, nessas condições, evidência de que a densidade de área nas queilites sem 

displasia apresenta, com significância estatística (p<0,05), valores mais elevados do 

que os casos de queilite com displasia epitelial (U = 1; valor-p = 0,036). 

 

5.5.6 Análise da caspase 3 clivada nas leucoplasias segundo a presença de 
displasia epitelial 
 
 
 

Todos os casos positivos para a proteína caspase 3 clivada foram de 

leucoplasia com displasia epitelial. Por esse motivo não há possibilidade de 

comparação da densidade de área entre os dois grupos. 

 

No entanto, a proporção de casos com displasia epitelial positivos para o 

anticorpo (6 casos) apresenta diferença estatisticamente significativa em relação à 

proporção de casos sem displasia epitelial positivos para o anticorpo (nenhum caso) 

(teste binomial,50%-50%,valor-p = 0,031). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSSÃO 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 CONCEPÇÃO DO TRABALHO 

 

Os estudos morfológicos e moleculares de lesões cancerizáveis e malignas 

bucais inserem-se na linha de pesquisa de Patologia Tumoral do curso de Mestrado 

em Patologia Bucodental, da Universidade Federal Fluminense, tendo resultado em 

dissertações e trabalhos de iniciação científica (CARVALHO, 2003; BALASSIANO, 

2004; SOARES, 2005; ABRAHÃO, 2006, NORONHA, 2006). 

 

BALASSIANO, em 2004, avaliou a expressão de proteínas inibidoras e 

promotoras da apoptose e da proliferação celular como, p53, p53 mutado, Bcl-2 e Ki-67 

em lesões hiperplásicas, queilites actínicas e carcinomas de células escamosas 

localizadas no lábio inferior. A expressão das proteínas detectada neste estudo sugeriu 

um desequilíbrio na regulação da apoptose e da proliferação celular, ocorrendo numa 
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fase inicial do desenvolvimento das lesões cancerizáveis, inclusive em lesões onde não 

foi possível detectar morfologicamente displasia epitelial e também nos carcinomas 

labiais. 

 

Em 2005, SOARES avaliou a expressão das mesmas proteínas em lesões 

hiperplásicas, leucoplasias e carcinomas de células escamosas de localização intra-

bucal, encontrando resultados semelhantes em relação a desregulação das proteínas 

relacionadas a apoptose e proliferação celular.  

 

Esses trabalhos foram realizados separadamente, pois já está bem 

estabelecido na literatura que os fatores etiológicos envolvidos nas lesões 

cancerizáveis e nos carcinomas intra-bucais e labiais são distintos. Nas lesões intra-

bucais os principais fatores de risco são o tabaco e o álcool enquanto a radiação solar 

ultravioleta é reconhecida como o principal agente etiológico das lesões labiais. 

(NEVILLE, 2002; LUNDEEN et al., 1985; BARNES et al., 2005). A partir da 

comprovação do envolvimento das proteínas reguladoras da apoptose na patogenia 

das lesões cancerizáveis e carcinoma de células escamosas bucal em ambas 

localizações, surgiu a necessidade de se avaliar e comparar a ocorrência de apoptose, 

através da análise da densidade de área positiva dessas lesões em um mesmo 

trabalho. 

 

A apoptose representa um ponto central na patogênese de muitas doenças, 

como o câncer e na resposta a terapia sistêmica em células neoplásicas. Sua detecção 

específica, através de mecanismos moleculares, é considerada um tópico importante a 
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ser avaliado, o que se comprova pela variedade de estudos na área (GAVRIELI et al., 

1992; RAVI et al., 1998; LORO et al., 1999; TANDA et al., 2000; BARRETT et al., 2001; 

FRANKFURT & KRISHAN, 2001; GOWN & WILINGHAN, 2002; RESENDES et al., 

2004; HOLUBEC et al., 2005; TANIMOTO et al., 2005). 

   

A eficácia das classificações de displasia epitelial para lesões cancerizáveis 

bucais tem sido bastante questionada. Além da subjetividade, muitas vezes, somente a 

observação do aspecto clínico e a análise histopatológica da presença ou ausência de 

displasia epitelial, não revela o verdadeiro comportamento dessas lesões (PINDBORG 

et al., 1997; CRUZ et al., 1998; BARNES et al., 2005; BOUQUOT et al., 2006). 

Entretanto, na ausência de outros parâmetros validados, o critério de displasia epitelial 

permanece ainda como o único determinante do potencial de transformação maligna 

das lesões cancerizáveis (BOUQUOT et al., 2006), ressaltando a importância do 

desenvolvimento de marcadores biológicos que possam ser relacionados ao 

diagnóstico, prognóstico e tratamento dessas lesões bucais (SILVERMAN et al., 1996). 

 

Até o momento, o sistema TNM representa o padrão adotado para 

caracterizar os tumores, propor terapia e estimar a sobrevida dos pacientes (PATEL & 

SHAH, 2005). As classificações histopatológicas para os carcinomas de células 

escamosas bucais surgiram para explicar o comportamento biológico discrepante de 

tumores com características clínicas semelhantes (BRODERS, 1941) e otimizar o valor 

do estadiamento TNM, auxiliando na escolha terapêutica (PATEL & SHAH, 2005). 

Apesar disso, a classificação adotada pela OMS que utiliza o grau de diferenciação 
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celular como critério, correlaciona-se pobremente com o desfecho do paciente 

(BARNES et al., 2005).  

 

Almeja-se o desenvolvimento de um estadiamento mais preciso que utilize as 

informações clínicas, patológicas, biológicas e moleculares associadas. Para isso, faz 

se necessário o estudo das alterações moleculares que ocorrem no processo de 

carcinogênese bucal, como as relacionadas a apoptose. A avaliação desse tipo de 

morte celular, através da detecção da proteína caspase 3 clivada, em lesões 

cancerizáveis e no câncer bucal busca-se verificar a participação da apoptose na 

patogenia dessas lesões, além da aplicação futura como fator prognóstico.  

 

 

6.2 AMOSTRA 

 

Foi realizado um trabalho retrospectivo, onde se utilizaram seis diferentes 

grupos de lesões, provenientes de material parafinado de arquivo, que foram divididos 

quanto ao diagnóstico e localização – intra-bucal e labial. Com relação ao diagnóstico, 

foram selecionadas hiperplasias, carcinomas e lesões cancerizáveis bucais. 

 

As hiperplasias fibrosas inflamatórias foram utilizadas, pois apesar de 

apresentarem maior atividade proliferativa que um tecido normal, esta proliferação tem 

caráter etiopatogênico reacional. Alguns trabalhos já realizados utilizaram o epitélio 

adjacente à lesão estudada (SANTOS et al., 2003), enquanto outros fizeram uso de 
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tecido removido da gengiva de terceiros molares extraídos (CRUZ et al., 1998; 

PIATELLI et al., 2002). Porém, esses locais não representam os mais adequados para 

a pesquisa proposta, o primeiro devido à proximidade com o epitélio de interesse, 

podendo já apresentar alterações moleculares, não identificáveis morfologicamente. Já 

os tecidos removidos da gengiva de terceiros molares, normalmente, estão associados 

a inflamações intensas, podendo resultar em alterações morfológicas das células 

epiteliais, o que dificultaria a sua avaliação. No grupo das hiperplasias acreditava-se 

que a expressão da caspase 3 clivada no epitélio fosse semelhante ou próximo da 

expressão do epitélio bucal normal.  

 

Não há na literatura uma definição quanto ao número ideal da amostra. 

Diversas vezes detêm-se ao que seria estatisticamente significativo. Na prática, esse 

número pode se apresentar restrito devido a inúmeros fatores. A apresentação clínica 

inicial da queilite actínica pode ser sutil, fazendo com que profissionais não utilizem a 

biópsia como meio de diagnóstico, conseqüentemente a quantidade de material nesses 

casos mostra-se escassa. O número de casos de câncer em lábio vem reduzindo ao 

longo dos anos, justificando a limitação da amostra. Soma-se a isso, os critérios de 

inclusão do material proveniente de biópsias, como quantidade e qualidade do tecido 

presente no bloco. Realidade inversa foi encontrada na seleção das leucoplasias e 

carcinomas intra-bucais, onde a casuística era maior. As eritroplasias não foram 

utilizadas por serem lesões menos comuns e muitas vezes representarem lesões 

leucoeritroplásicas ou mesmo carcinoma in situ ou invasivo. Portanto, a maior 

ocorrência de leucoplasias justificou sua utilização como amostra de lesão cancerizável 
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intra-oral nesse estudo. A amostra foi definida baseada no equilíbrio do número de 

casos entre as localizações intra-bucal e labial. 

 

Uma das principais limitações encontradas na realização desse estudo foi o 

material disponível no Arquivo do Serviço de anatomia Patológica do HUAP – UFF ser 

proveniente de biópsia incisional. LUMERMAN et al. (1995) avaliando 308 lesões 

epiteliais displásicas, constataram a presença de áreas de epitélio não displásico ou 

hiperplásico entre áreas de displasia epitelial de diferentes graus, sugerindo que uma 

biópsia incisional pode não ser representativa da verdadeira natureza da lesão. Sabe-

se que a classificação de lesões displásicas do epitélio deve ser baseada na área mais 

severamente envolvida, mesmo que represente só uma porção pequena do tecido 

(BOUQUOT et al., 2006). Assim como ocorre nos casos de displasia epitelial, a 

classificação do grau de diferenciação dos carcinomas pode ficar prejudicada em uma 

biópsia incisional, pois esta pode não conter o pior padrão (PINDBORG et al., 1997). 

Outra questão a ser considerada, baseia-se na apoptose ser um processo que acomete 

células individuais ou poucos grupos celulares (BUJA et al., 1993; LORO  et al., 2003). 

Tal fato foi observado nesse trabalho, quando em muitos casos, uma única célula 

imunomarcada com a proteína caspase 3 clivada foi identificada. Como a amostra foi 

composta por material oriundo de biópsias incisionais, alguns casos onde não se 

identificaram células epiteliais em apoptose poderiam ser positivos quando da avaliação 

de toda lesão.  
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6.3 DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

6.3.1 Lesões intra-bucais  

 

Em concordância com a literatura, os grupos de leucoplasias e carcinoma 

intra-bucais, selecionados no presente trabalho, mostraram maior acometimento em 

brancos, respectivamente 71% e 62% dos casos (ver tab. 7, pág. 107  e 11, pág. 109). 

 

 

As leucoplasias apresentam forte predileção pelo sexo masculino (70%), 

assim como os carcinomas bucais também apresentam maior incidência neste sexo 

(HOWIE et al., 2001; NEVILLE & DAY, 2002; NEVILLE et al., 2004; BALASSIANO, 

2004; SOARES, 2005). No presente estudo, o grupo das leucoplasias não mostrou 

diferença entre os sexos (50% cada), já o grupo dos carcinomas intra-bucais obteve 

72% de ocorrência no sexo masculino (ver tab.  6, pág. 107 e 10 , pág. 109). 

  

  

As leucoplasias afetam preferencialmente pessoas com mais de 40 anos de 

idade, enquanto os carcinomas costumam se desenvolver em pacientes um pouco mais 

velhos, entre as 6ª e 7ª décadas de vida (HOWIE et al., 2001; NEVILLE & DAY, 2002; 

NEVILLE et al., 2004). Entretanto, há relatos de aumento na incidência de câncer bucal, 

particularmente câncer de língua, em homens brancos, mais jovens abaixo de 40 anos 

de idade (BSOUL et al., 2006). O presente estudo, no grupo das leucoplasias, 
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apresentou todos os casos (100%) com idade maior que 40 anos. O grupo dos 

carcinomas intra-bucais obteve a idade média dos pacientes entre a 6ª e 7ª década de 

vida, em concordância com a literatura (ver tabelas 9, pág. 108 e 13 , pág. 110). Ainda 

em relação ao grupo dos carcinomas intra-bucais, foram encontrados três casos de 

idade até os 40 anos (27, 33 e 40 anos), destes, dois eram negros e um branco, 

enquanto dois localizavam-se na língua e um no palato (Ver Apêndice 6). 

 

 Aproximadamente 70% das leucoplasias são encontradas no vermelhão dos 

lábios, na mucosa jugal e gengiva, entretanto, as lesões em língua, vermelhão dos 

lábios e assoalho da boca somam mais de 90% daquelas que indicam displasia ou 

carcinoma (NEVILLE et al., 2004). O presente estudo não encontrou estas localizações 

como principais, sendo 70% dos casos de leucoplasia na língua (40%) e rebordo 

alveolar (30%). Entretanto, quando presente na língua, aproximadamente 88% dos 

casos apresentavam displasia epitelial, concordando com os dados da literatura (ver 

Apêndices 4 e 10). Sabe-se que o carcinoma de células escamosas bucal acomete 

mais freqüentemente a língua e assoalho bucal (HOWIE et al., 2001; NEVILLE & DAY, 

2002; NEVILLE et al., 2004), nossos resultados concordaram em parte como estas 

localizações, pois 55% dos casos foram encontrados na língua, enquanto apenas 5 % 

dos casos foram encontrados no assoalho bucal ( ver tab. 8, pág. 108 e 12 , pág. 110). 

  

 O vício de fumar tabaco tem a maior associação com o desenvolvimento da 

leucoplasia, enquanto o álcool não apresenta relação com o seu aparecimento (VAN 

DE WAAL et al., 1997; NEVILLE & DAY, 2002; PETTI, 2003; NEVILLE et al., 2004).  

Nos carcinomas bucais, o tabagismo associado ao etilismo representam os principais 
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fatores etiológicos e estão relacionados com aproximadamente 75% dos cânceres das 

vias aerodigestivas superiores (VIGNESWARAN et al., 1995; JABER et al., 1999; 

NEVILLE et al., 2004; OGDEN, 2005; BARNES et al., 2005). Infelizmente, nesse 

estudo, a correlação entre o fumo e a presença de alterações morfológicas e/ou 

moleculares não foi possível de ser feita pela carência de informações encontradas nas 

requisições histopatológicas dos casos selecionados. 

 

6.3.2 Lesões em lábio inferior 

 

Pacientes de pele clara, cabelos loiros ou ruivos e com tendência para se 

queimar ao invés de bronzear quando expostos ao sol, são tidos como pacientes de 

risco para o desenvolvimento de qualquer lesão em pele causada pela radiação 

ultravioleta, como a ceratose solar, a queilite actínica, o carcinoma de células basais em 

pele e de células escamosas em lábio (LUDEEN et al., 1985; AWDE et al., 1996; DE 

VISSCHER & VAN DER WAAL, 1998; KAUGARS et al., 1999). Quanto maior a 

quantidade de melanina, maior a proteção contra os raios UV (LUNDEEN et al., 1985; 

KAUGARS et al., 1999). Em concordância com a literatura, os grupos de queilite 

actínica e carcinoma do lábio inferior, selecionados no presente trabalho, mostraram 

maior acometimento na raça branca, respectivamente 70% e 88% (ver tabelas 7, pág. 

107 e 11, pág. 109). 

 

Embora a incidência da queilite actínica no sexo feminino venha aumentando 

ao longo dos anos, os homens continuam sendo o sexo mais afetado (KAUGARS et al., 
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1999; OCHSENIUS et al., 2003). Uma particularidade do sexo feminino se refere ao uso 

de batom com fator de proteção solar, diminuindo o risco neste grupo (OCHSENIUS, 

2003). No presente estudo, o grupo dos carcinomas obteve 79% de ocorrência no sexo 

masculino, já o grupo das queilites actínicas, apesar de se apresentar mais freqüente 

no sexo masculino (58%), o sexo feminino também apresentou um grande número de 

casos (42%) (ver tabela 6, pág. 107 e 10, pág. 109). Esse leve aumento de casos do 

sexo feminino pode ser explicado pela maior preocupação estética por parte das 

mulheres, que terminam por procurar orientação profissional mais rapidamente quando 

percebem algo de errado, não só na boca, como em qualquer outro lugar do corpo. 

Outra explicação pode ser dada pelo fato da mulher, atualmente, estar mais exposta 

aos danos da radiação UV, com a necessidade de trabalhar fora para complementar a 

renda familiar. Não é raro encontrar mulheres que trabalham expostas ao sol como 

frentista, vendedoras ambulantes, paisagista, profissionais da pesca e do esporte ou 

trabalhando em outras profissões que antigamente eram consideradas do sexo 

masculino. Além disso, os parâmetros estéticos de beleza para a sociedade brasileira 

valorizam o bronzeamento, aumentando a exposição solar sem proteção e o uso de 

câmaras de bronzeamento artificial.  

 

Com o efeito cumulativo da radiação solar, os danos causados raramente são 

evidenciados em pacientes jovens. O tempo necessário para as mudanças induzidas 

pelo sol levar ao desenvolvimento do câncer no lábio varia aproximadamente entre 20 e 

30 anos, podendo ocorrer em menor tempo em alguns pacientes (KAUGARS et al., 

1999). Assim como relatado por diversos autores (KAUGARS et al., 1999; VENESS et 

al., 2001; OCHSENIUS et al., 2003), no presente estudo, a maior parte dos casos de 
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queilite actínica (73%) e carcinoma do lábio inferior (94%) atingiram pacientes a partir 

da 5ª década de vida. 

   

Embora o uso do tabaco tenha associação com o câncer de lábio, estudos 

epidemiológicos identificam o dano pela radiação solar crônica, como principal fator 

etiológico iniciador para essa lesão (AWDE et al., 1996). Diferentemente dos 

carcinomas intra-bucais, os localizados no lábio recebem bastante influência da 

profissão e de hábitos relacionados a exposição solar dos pacientes (SANTOS et al., 

1996). Essas informações referentes à amostra estudada não puderam ser 

confrontadas com a literatura, em virtude da falta de dados nas requisições 

histopatológicas. 

 

6.4 METODOLOGIA 

 

6.4.1 Classificações histopatológicas das lesões cancerizáveis e dos 

carcinomas bucais 

  

 A classificação histopatológica de todos os casos desse estudo foi realizada 

em lâminas com cortes histológicos corados pela técnica de hematoxilina e eosina.  

 

 Baseado no conceito, já discutido anteriormente, de que uma biópsia 

incisional pode não apresentar a área mais severamente envolvida (LUMERMAN et al., 
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1995; Pindborg, 1997), somado a dificuldade na concordância e reprodutibilidade no 

diagnóstico da displasia epitelial, pela subjetividade dos parâmetros a serem avaliados 

(SILVERMAN et al., 1996; VAN DER WAAL & AXÉLL, 2002) e ao número de casos 

para cada grupo estudado, optou-se por diferenciar a displasia epitelial nas lesões 

cancerizáveis, somente pela sua presença ou ausência, sem fazer uso da classificação 

do grau, como sugerido pela OMS.  

  

Diversas classificações histopatológicas são utilizadas para se diferenciar os 

carcinomas de células escamosas (BRODERS, 1941; ANNEROTH et al., 1987; 

BRYNE, 1998; BRANDWEIN-GENSLER et al., 2005; BARNES et al., 2005) e até o 

momento não há na literatura consenso sobre qual gradação apresenta maior poder 

preditivo. O presente estudo adotou a classificação histopatológica de malignidade 

proposta pela OMS (2005) que se baseia no grau de diferenciação celular, por ser a 

referência mundial e pelo fato das amostras serem provenientes de biópsias incisionais. 

Esta classificação histopatológica atual fundamenta-se na classificação de Broders, 

entretanto, por apresentar apenas três graus, há uma tendência de, na gradação 

histopatológica da OMS, a maioria dos tumores ser classificado no grau intermediário, 

como já foi verificado em alguns estudos (COSTA et al., 2002; DANTAS 2003). Esta 

tendência também foi observada no presente estudo que demonstrou a maior parte dos 

casos de carcinoma do tipo moderadamente diferenciado, tanto para o grupo intra-bucal 

quanto para o grupo do lábio inferior, 65% e 85% dos casos, respectivamente. No grupo 

dos carcinomas do lábio inferior, não foi encontrado nenhum caso classificado como 

pouco diferenciado. O câncer de lábio em comparação com os cânceres intra-bucais 
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possui evolução mais lenta e tardia com um comportamento menos agressivo, sendo 

mais observado os padrões bem e moderadamente diferenciado e mais raramente o 

pouco diferenciado.  

 

A classificação do grau de diferenciação dos carcinomas pode ficar 

prejudicada em uma biópsia incisional, além disso, não se conseguiu alcançar um 

número equilibrado de cada caso, em relação à classificação histopatológica, 

apresentando a amostra estudada, um baixo número de casos de carcinomas bem e 

pouco diferenciados. Em virtude destes fatos, o grau histopatológico dos carcinomas, 

embora avaliado, não foi considerado para fins estatísticos. 

 

6.4.2 Métodos de identificação de apoptose 

 

Células apoptóticas podem ser identificadas em cortes corados por HE ao 

microscópio óptico de luz, as quais apresentam citoplasma eosinofílico, cromatina 

condensada, com formação dos corpos apoptóticos, representando características 

compatíveis com a fase tardia da apoptose. Embora seja um método simples e de baixo 

custo, seu discreto aparecimento, com poucas horas de duração e sua rápida 

fagocitose dificultam sua detecção dessa forma (LORO et al., 2003). Devido a avaliação 

da apoptose através da morfologia requerer mais tempo e profissionais muito 

experientes (HOLUBEC et al. 2005), marcadores imuno-histoquímicos foram 

desenvolvidos como uma proposta alternativa de fácil aplicação, para a detecção e 

quantificação da apoptose em materiais de arquivo incluídos em parafina (HOLUBEC et 
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al., 2005). O presente estudo avaliou a ocorrência de células e corpúsculos apoptóticos 

em HE, encontrando sua presença em 102 dos 120 casos estudados. O número total 

de casos exibindo células apoptóticas em HE foi maior do que o obtido através da 

expressão da proteína caspase 3 clivada. A avaliação da apoptose em HE é 

considerada subjetiva (LORO et al., 2003). Além disso, cortes diferentes podem não 

apresentam necessariamente as mesmas células. No presente estudo, a quantificação 

das células e corpúsculos apoptóticos em HE não foi realizada, pois a proposta desse 

trabalho foi avaliar e quantificar a apoptose identificada através da imuno-histoquímica 

com o anticorpo anti-caspase 3 clivada.   

 

HOLUBEC et al., 2005, ao comparar o índice apoptótico obtido através do 

critério morfológico com alguns marcadores imuno-histoquímicos, dentre eles o 

anticorpo anti-capase 3 clivada, encontrou resultados semelhantes ao nosso. Foi 

detectada nesse estudo de 2005, ausência de reação positiva para uma porção 

significante de células identificadas como apoptóticas pelo critério morfológico. 

Entretanto, esse estudo foi realizado em tecido de cólon e a apoptose foi induzida 

artificialmente, através de uma substância. Uma explicação possível pode ser que o 

epítopo para este anticorpo se mostra sensível às etapas do processo de imuno-

histoquímica, como o tratamento com álcool e calor, o que também vale para o nosso 

estudo. Outra, diz respeito à indução da apoptose via substância (deoxycholate) não 

ativar a proteína caspase 3 ou ativá-la inicialmente em pequena quantidade, o que não 

pode ser transportado para o nosso estudo.  
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A microscopia eletrônica apresenta boa sensibilidade, mas como 

desvantagem não se encontra facilmente disponível, sendo difícil realizar a 

quantificação das células (LOURENÇO, 1997; GAVRIELI et al., 1992; HOLUBEC et al. 

2005). 

  

Diversos métodos para detecção da apoptose foram desenvolvidos. A 

detecção dos fragmentos de DNA através da eletroforese em gel de agarose não é 

aplicável para células individuais em tecido (GRAVRIELLI et al., 1992; GOWN & 

WILINGHAN, 2002). Além disso, nem toda célula apoptótica apresenta a fragmentação 

do DNA internucleossomal, visualizado em padrão de ”escada”. Essa característica 

corresponde à segunda etapa da fragmentação do DNA que é catalisada por 

endonucleases dependentes de cálcio e magnésio, gerando fragmentos de 180-200 

pares de bases. Já na primeira etapa do processo, outras endonucleases fragmentam o 

DNA em 50-300 kb de extensão, que já é suficiente para a morte celular (POLVERINI & 

NÖR, 1999). 

 

A técnica de marcação in situ da fragmentação do genoma (TUNEL), 

amplamente utilizada como marcador da apoptose em tecidos, identifica células em 

estágios iniciais de apoptose, através da identificação de núcleos apoptóticos intactos e 

corpúsculos apoptóticos contendo fragmentos largos de DNA, e também de um único 

filamento (POLVERINI & NÖR, 1999). Essa técnica detecta filamentos terminais de 

DNA fragmentado, mas está sujeita a erros de interpretação em virtude das células 

necróticas também poderem gerar tais filamentos (NEGOESCU et al., 1996). A técnica 

TUNEL detecta a fragmentação do DNA internucleossomal e não é capaz de fazer 
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distinção entre necrose e apoptose, em virtude da atividade proteolítica que ocorre na 

necrose também poder levar a ativação de enzimas que fragmentam o DNA em 

fragmentos internucleossomais indistinguíveis dos observados na apoptpse 

(SAIKUMAR et al., 1999; GOWN & WILINGHAN, 2002; RESENDES et al., 2004). 

Enquanto a fragmentação do DNA é certamente um indicador da apoptose, também é 

uma característica da replicação celular. Durante a replicação, a quebra da fita simples 

de DNA é necessária para desenrolar a dupla hélice para a ligação de enzimas 

necessárias para a replicação (POLVERINI & NÖR, 1999; GOWN & WILINGHAN, 2002; 

RESENDES et al., 2004). 

    

Outros métodos de identificação da apoptose, apresenta resultados 

conflitantes. A translocação da proteína fosfatidilserina da porção interna da membrana 

citoplasmática para a porção externa, que representa a base da detecção da apoptose 

através da ligação da anexina V, também pode ocorrer em células necróticas. E ainda 

que isto não ocorresse, a perda da integridade da membrana citoplasmática que ocorre 

na necrose, permite fácil acesso à detecção desse reagente na membrana interna 

resultando em marcação falso-positiva (SAIKUMAR et al., 1999).  

 

Os marcadores apoptóticos imuno-histoquímicos vêm sendo desenvolvidos 

comercialmente, sendo de fácil aplicação em material de arquivo em parafina. Seu 

princípio se baseia na identificação de proteínas exclusivas de células em apoptose, 

ressaltando a especificidade destes métodos. A proteína citoqueratina 18 clivada (c CK 

18) apresentou-se mais útil na detecção de células apoptóticas do que a caspase 3 

clivada (c cas 3), a laminina A clivada (c lam A) e as histonas fosforiladas (ỵH2AX) 
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HOLUBEC et al. 2005), entretanto esse anticorpo não reage com o epitélio escamoso 

estratificado, como é o caso do epitélio bucal. O anticorpo monoclonal (Mab) para fita 

simples de DNA (ssDNA) pode ser utilizado na detecção da apoptose, entretanto, assim 

como o método TUNEL, não é específico, podendo também identificar células em 

necrose (FRANKFURT & KRISHAN, 2001; LORO  et al., 2003).  

 

6.5 CASPASE 3 CLIVADA 

 

Existem muitos métodos específicos para detecção da apoptose, mas com 

aplicabilidade restrita a células isoladas, como no caso das culturas  de células e não 

próprios para tecidos (GOWN & WILLINGHAM, 2002). Pesquisas em vários tecidos, 

consideraram a detecção da caspase 3 clivada, um método altamente específico e 

sensível, útil na identificação da apoptose em material de arquivo incluídos em parafina 

(GOWN & WILLINGHAM, 2002; RESENDES et al., 2004; HOLUBEC et al. 2005).  

 

O estudo da proteína caspase 3 clivada, foi utilizado como um método de 

identificação da apoptose nas hiperplasias fibrosas inflamatórias, lesões cancerizáveis 

e carcinomas de células escamosas bucais, sendo realizado pela técnica de imuno-

histoquímica. Quanto a especificidade e sensibilidade, segundo informações do 

fabricante, o anticorpo anti-caspase 3 clivada detecta níveis endógenos do fragmento 

maior (17/19 KDa) da proteína caspase 3 em sua forma ativa, resultando em clivagem 

adjacente a região Asp 175. Esse anticorpo, segundo informações do fabricante, não 

reconhece a proteína caspase 3 clivada em toda sua extensão (forma inativa), nem 
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outras caspases. HAGUE et al., em 2004, relatou que a marcação da caspase 3 clivada 

facilitou a quantificação do índice apoptótico no tecido oral. Dentro da proposta desse 

trabalho, essa técnica demonstrou aplicabilidade adequada na identificação de células 

apoptóticas.  

 

O trabalho retrospectivo, com material de arquivo, apresenta algumas 

limitações durante a reação imuno-histoquímica, em virtude da impossibilidade de 

padronização das etapas anteriores a esse método, o que se considera uma 

desvantagem em relação aos estudos prospectivos. Fatores como tipo de fixador, 

tempo de fixação, inclusão dos tecidos, condições dos locais de armazenamento dos 

blocos parafinados e outros fatores podem dificultar a visualização das marcações. 

 

Previamente ao início das reações imuno-histoquímicas, inúmeros testes 

foram realizados com intuito de se ajustar o protocolo ideal para o anticorpo em estudo, 

com base na literatura e na bula do próprio anticorpo. Padronizações quanto ao tipo de 

solução de recuperação antigênica, uso de soluções inibidoras de ligações 

inespecíficas, diluição do anticorpo primário e tempo de revelação das lâminas foram 

realizadas para minimizar as variáveis na reação. Mesmo assim, foi observada, em 

alguns casos, diferença na intensidade da imuno-marcação entre amostras de uma 

mesma bateria, provavelmente devido a variações intrínsecas ao processamento do 

tecido analisado, como descritas anteriormente.  

 

Durante a realização dos testes imuno-histoquímicos, observou-se que na 

amostra de tonsila palatina, a variação dos diversos reagentes não interferia 
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significativamente nos resultados obtidos, considerados muito satisfatórios. Como esse 

tecido não representava o mesmo tipo da amostra a ser avaliada, foi introduzido 

também como teste, um caso de carcinoma de células escamosas bucal 

moderadamente diferenciado. Nessa amostra de carcinoma, mesmo no melhor 

resultado, observou-se a ocorrência de ligações inespecíficas (background) no epitélio.  

Essas ligações são provavelmente o problema mais comum nas reações de imuno-

histoquímica. Isto se deve ao fato da existência de outras proteínas no epitélio, como a 

citoqueratina, que não estão presentes nos folículos linfóides e que terminam por 

promover interações hidrofóbicas e eletrostáticas com os anticorpos (BOENISCH et al., 

2001-DakoCytomation). Para que a avaliação da marcação imuno-histoquímica não 

fosse prejudicada, foi necessária a introdução de um inibidor de ligações inespecíficas, 

no caso o leite desnatado com BSA, que permitiu alcançar melhores resultados. O 

anticorpo anti-caspase 3 clivada foi utilizado pela primeira vez no laboratório de Imuno-

histoquímica e Hibridação do HUAP – UFF para desenvolvimento desse estudo. A 

escolha do anticorpo baseou-se em outros trabalhos citados na literatura, tanto no 

mesmo tecido (epitélio) quanto em outros, sempre com a finalidade de detecção 

específica de células em apoptose, obtendo bons resultados, especialmente para 

material de arquivo em parafina (GOWN & WILLINGHAM, 2002; RESENDES et al., 

2004; HAGUE et al., 2004; TANIMOTO et al., 2005; HOLUBEC et al., 2005). O 

anticorpo anti-caspase 3 clivada para estudo da apoptose em neoplasias tem sido muito 

utilizado, entretanto, existem poucos trabalhos que o utilizam em neoplasias da 

cavidade bucal (HAGUE et al., 2004; TANIMOTO et al., 2005), provavelmente por ser 

ainda uma proteína de uso recente. 
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Há relatos de que durante o desenvolvimento do carcinoma de células 

escamosas bucal, ocorre um aumento progressivo de células apoptóticas a partir do 

epitélio normal, passando pela displasia epitelial até a progressão do carcinoma de 

células escamosas oral (LORO et al., 1999). Em contrapartida, outros estudos em 

lesões orais sugerem que há um declínio da apoptose a medida que aumentam as 

anormalidades histológicas (RAVI et al., 1998, OKAZAKI et al, 2002). HAGUE et al., 

2004, demonstraram que no epitélio normal, células positivas para caspase 3 clivada 

foram raras. TANDA et al., 1999, através da técnica TUNEL não encontrou diferença 

significativa entre o número de células apoptóticas de leucoplasias comparadas a 

mucosa oral normal. 

 

No nosso estudo, os carcinomas de células escamosas bucais apresentaram 

densidades de área superiores aos dos demais tipos de lesões (lesões cancerizáveis e 

hiperplasias) (p<0,05) concordando com LORO et al., em 1999. Estatisticamente não se 

verificou diferença entre as lesões cancerizáveis e hiperplasias fibrosas inflamatórias, 

apesar dos resultados tenderem a uma maior densidade de área nas lesões 

cancerizáveis. Durante as múltiplas etapas de progressão para o câncer, alterações 

genéticas acumuladas resultam na perda da habilidade em regular a proliferação celular 

apropriadamente. Portanto, a manutenção do equilíbrio entre proliferação e morte 

celular depende da eliminação através da apoptose das células que se proliferam 

anormalmente. Nesse contexto, deficiências das vias apoptóticas na displasia epitelial 

oral e no câncer, podem resultar em índices apoptóticos, que embora sejam maiores 

que o do epitélio oral normal, são insuficientes para compensar a proliferação celular 

acelerada e o acúmulo de células danificadas geneticamente, permitindo o crescimento 
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descontrolado e a aquisição de mutações adicionais, com a progressão da doença 

(POLVERINI & NÖR, 1999, NIKITAKIS et al., 2004). 

 

Tal fato também foi observado quando as lesões foram tratadas 

estatisticamente em grupos distintos. Tanto na localização labial inferior quanto na 

localização intra-bucal, os carcinomas de células escamosas apresentaram densidade 

de área superiores aos das queilites actínicas (p=0,018), leucoplasias (p=0,07) e 

hiperplasias intra-bucais (p=0,02). Em relação às hiperplasias localizadas no lábio 

inferior, houve apenas um caso de positividade, o que dificultou a percepção das 

diferenças estatísticas. 

 

TANIMOTO et al., 2005, relataram que não houve associação significante 

entre a expressão da proteína caspase 3 clivada e os parâmetros clínico-patológicos, 

como: sexo, terapia pré-operatória, diferenciação e tamanho do tumor, metástases 

locais, estadiamento e índice de sobrevida de 5 anos nos carcinomas de células 

escamosas de cabeça e pescoço estudados. Esse trabalho estudou não só carcinomas 

de boca, como também outros carcinomas de cabeça e pescoço. A análise conjunta 

destes tumores heterogêneos, que apresentam etiologia e comportamento clínico 

diferentes, dificulta a correlação dos dados imuno-histoquímicos com outros dados 

relativos ao paciente e a doença, podendo não representar a verdadeira associação 

entre as variáveis estudadas. No presente estudo, em virtude da amostra ser composta 

por biópsias incisionais, não foi possível correlacionar a densidade de área com o 



  Discussão 

 

159

estadiamento, tratamento e evolução dos pacientes e também pela falta de algumas 

informações nas requisições. 

 

Ainda em relação aos carcinomas, foi observado que amostras de 

carcinomas apresentando a mesma gradação histopatológica obtiveram densidades de 

área divergentes (Tabela16; apêndices 10 e 11). Sabe-se que a competência 

apoptótica é um dos fatores mais importantes na prevenção do câncer (HOLUBEC et 

al., 2005). Em virtude da amostra analisada nesse trabalho ser proveniente de biópsia 

incisional, a gradação histopatológica pode não estar representando o tumor como um 

todo, além disso, a amostra não apresentava uma proporcionalidade adequada entre os 

três grupos de diferenciação. Entretanto, esses achados já indicam que a ocorrência de 

apoptose deve ser avaliado como possível fator prognóstico, uma vez que a ocorrência 

de apoptose pode sugerir a velocidade de crescimento e a agressividade de tumores. 

 

Estatisticamente, a densidade de área das lesões intra-bucais superou o das 

lesões de lábio inferior (U = 241; valor-p = 0,012) (p < 0,05). A exposição prolongada a 

luz solar induz a danos irreversíveis ao DNA das células epiteliais (OCHSENIUS et al., 

2003). Também há relatos de que a radiação UV na pele induz a formação de células 

“queimadas pelo sol”, representadas por ceratinócitos apoptóticos. Apesar do papel da 

radiação solar na indução apoptose, as hiperplasias labiais apresentaram apenas um 

caso positivo, o que pode ser explicado pela biópsia incisional ou mesmo pela baixa 

ocorrência de apoptose no epitélio normal. Já as queilites actínicas apresentaram mais 

casos positivos para a caspase 3 clivada quando comparadas as leucoplasias intra-
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bucal. Esses achados concordam com MARTINEZ et al. (2005) que encontraram 

alterações nas proteínas relacionadas a apoptose (p53, blc-2) em queilites actínicas, 

sugerindo que as células com DNA alterado pela radiação solar UV são eliminadas 

através da apoptose nessas lesões, justificando uma maior ocorrência de positividade 

nesse grupo. Quanto aos carcinomas, a densidade de área dos carcinomas intra-bucais 

superou com alta significância a obtida pelos carcinomas do lábio inferior. Isto pode ser 

explicado pelo fato da radiação solar UV além de induzir a apoptose, também causar 

uma diminuição da capacidade mitótica ao alterar o DNA das células da camada basal 

(LUNDEEN et al., 1985).  Essa diminuição da atividade mitótica acaba gerando menos 

células alteradas e com isso há menor necessidade do processo de apoptose para 

eliminá-las. Também deve ser considerada a diferença entre os principais agentes 

etiológicos dos carcinomas intra-bucais e labiais, incluindo a associação do tabaco                 

com o álcool  e a radiação solar, respectivamente. A relação entre a ocorrência de 

apoptose com prognóstico de carcinomas orais encontra-se contraditória na literatura. 

Enquanto alguns estudos indicam que índices apoptóticos altos apresentam melhores 

prognósticos, outros relacionam índices altos com pior prognóstico (LORO et al, 2003). 

Nosso estudo demonstrou que o CCE de lábio inferior, conhecido por apresentar 

crescimento mais lento, e bom índice de sobrevida, apresentou densidades de área 

inferiores ao intra-bucais, concordando com a teoria de que tumores com baixos índices 

apoptóticos apresentam melhor prognóstico. 

 

Inicialmente, não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

densidades de área nas queilites actínicas, quanto à presença de displasia epitelial. 

Porém, também foi observado que dos três casos positivos com displasia epitelial, um 
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deles apresentou densidade de área considerada discrepante pelo teste Q de Dixon. 

Com a eliminação desse caso, a nova análise estatística demonstrou que a densidade 

de área das queilites actínicas sem displasia epitelial foi maior do que os casos com 

displasia epitelial.  Entretanto sugerem-se mais estudos que comprovem esses 

achados. A fragilidade desses resultados pode ter sido causada pelo tamanho da 

amostra, pela subjetividade dos critérios de displasia epitelial e pela falta de 

proporcionalidade entre o número de casos com e sem displasia epitelial nas queilites 

actínicas. A indução da apoptose, através da radiação solar UV, parece representar um 

mecanismo de defesa, uma vez que elimina células geneticamente alteradas, 

diminuindo o risco de transformação maligna (KULMS & SCHWARZ, 2000). Segundo 

nossos resultados, esse mecanismo parece estar presente nas queilites actínicas antes 

que as alterações morfológicas de displasia ocorram. Nas leucoplasias, todos os casos 

positivos para a proteína caspase 3 clivada foram de leucoplasia com displasia epitelial, 

confirmando uma maior ocorrência de células mutadas nessas lesões. 

 

Ainda em relação às lesões cancerizáveis, foi observada correlação entre a 

ocorrência de células apoptóticas e o tipo de infiltrado inflamatório presente nessas 

lesões, o mesmo não ocorrendo nas hiperplasias. Nas leucoplasias, todos os casos 

com infiltrado liquenóide foram positivos e apresentaram densidades de área mais altas 

para a caspase 3 clivada, em relação aos outros casos positivos do grupo (B05 0359; 

B05 0239-1; B05 3000) (Tab 15, pág. 117 e apêndice 10). Nas queilites actínicas, dos 

cinco casos que apresentavam infiltrado inflamatório com distribuição liquenóide, três 

foram positivos para a caspase 3 clivada. Na patogenia do líquen plano oral, linfócitos 

CD8 positivos secretam granzima B ao redor dos ceratinócitos, induzindo injúrias 
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nucleares e apoptose. Na reação liquenóide também existe a presença de um infiltrado 

inflamatório crônico em faixa na superfície da lâmina própria, o que, de maneira similar, 

pode estar induzindo a apoptose nessas lesões devido a presença desse infiltrado 

inflamatório (TANDA et al., 2000). 

 

A ocorrência de resultados falso positivos nos métodos de identificação da 

apoptose mostra-se freqüentemente relatada, principalmente pela identificação de 

células necróticas (POLVERINI & NÖR, 1999; FRANKFURT et al., 2001; GOWN & 

WILLINGHAM, 2002; LORO et al., 2003). No presente estudo observaram-se casos de 

carcinomas bucais, nos quais algumas áreas com morfologia de necrose apresentaram 

células positivas para a caspase 3 clivada (Figura 21). Na literatura encontram-se 

relatos de formas indeterminadas de morte celular que exibem uma mistura de 

características morfológicas de necrose e apoptose. O tipo de morte celular se por 

necrose, apoptose ou a apresentação de um padrão indeterminado está relacionada 

com a intensidade do estímulo, com a duração da injúria e com a extensão de 

comprometimento de suprimento energético da célula. Diferente da apoptose, a 

necrose não requer energia para sua ocorrência. Portanto um estímulo que induz a 

apoptose na presença de energia pode levar a necrose na ausência de energia devido 

ao declínio severo dos níveis de ATP celular (SAIKUMAR et al., 1999). As áreas de 

necrose são comuns durante o processo de evolução dos carcinomas bucais, em 

virtude da ocorrência da proliferação desordenada de células sem acompanhamento do 

suprimento sanguíneo. Portanto, pode se considerar que as células em áreas de 

necrose positivas para a caspase 3 clivada, realmente entraram em apoptose, 
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possivelmente por apresentarem mutações genéticas, mas outras células por se 

afastarem do centro do tumor sofreram necrose secundariamente ou simultaneamente. 

 

 

      

 

   

 

 

 

                  Figura 21: Áreas de necrose apresentando células imuno-marcadas para a caspase 3 clivada 
(objetiva de 20X). 
 

6.5.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados imuno-histoquímicos foram analisados por dois observadores 

individualmente. Inicialmente foi identificada a presença de positividade para o 

anticorpo em questão em cada caso. A segunda parte da análise consistiu de um 

estudo histomorfométrico, através do software Image Pro-Plus 4.5. O uso desse 

programa permitiu quantificar o µm2 de área de positividade em relação à área total de 

epitélio delimitada, obtendo-se um percentual médio de áreas positivas nos diferentes 

grupos de lesões, para posterior comparação das densidades de área obtidas. Optou-

se por analisar a área e não o número de células, pelo fato deste anticorpo apresentar 

um padrão de marcação citoplasmático, marcando não só células, como também 
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corpúsculos apoptóticos, tornando inviável a quantificação do número real de células 

presente em cada campo.  

 

LEONG, em 2004, publicou um trabalho de revisão no qual abordou as 

variáveis que influenciavam a quantificação das imunomarcações durante o 

processamento histológico e imuno-histoquímico. Estas variáveis incluíam: retardos na 

fixação (afetam a preservação dos antígenos teciduais); tempo de fixação e tipo de 

fixador (a antigenicidade dos tecidos apresenta-se inversamente proporcional à duração 

da exposição ao formaldeído, além das variações de concentração, pH, tampões, e 

temperatura deste fixador); clone do anticorpo utilizado e sua diluição (um número 

crescente de anticorpos detecta o mesmo antígeno, mas de fato, diferentes epítopos, 

com sensibilidade e especificidades diferentes); cromógeno (grandes diferenças na 

intensidade da marcação, causada por tempos diferentes de incubação no cromógeno, 

podem afetar severamente a quantificação visual); recuperação antigênica (aumenta a 

capacidade de demonstrar antígenos teciduais, mas adiciona muitas variáveis, tornando 

a padronização difícil) e a interpretação, limiares de positividade e níveis de cut-off 

(a falta de padrões bem estabelecidos do que constitui um resultado positivo, não 

havendo consenso do que é um limiar adequado de interpretação da maioria das 

imunomarcações). Ele ressalta ainda a importância da padronização em todas as etapas 

da técnica de imuno-histoquímica.  

 

Como foi um trabalho em que a amostra foi oriunda de material parafinado de 

arquivo são foi possível controlar as variáveis inerentes ao processamento dos tecidos. 

A imuno-quantificação no presente trabalho foi realizada buscando-se padronizar todas 
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as etapas possíveis. Foi utilizado o mesmo sistema de captura e a mesma configuração 

de aquisição para todos os casos. Além disso, optou-se pelo uso de um programa 

especializado e não de uma quantificação visual humana, impossível de padronizar. A 

escolha dos campos a serem capturados foi realizada sempre da mesma forma, pelas 

áreas de maior positividade (hot spot) e o número de capturas para cada caso foi o 

mesmo. Outros fatores padronizados foram a escolha de um limiar de positividade 

(threshold), através de uma única escala de cores para todos os casos, a delimitação 

das áreas epiteliais de interesse e a análise da área relativa (área imunopositiva em 

relação à área total) que buscou eliminar a diferença entre as áreas de epitélio entre as 

diferentes lesões.  

 

Buscou-se com isso, eliminar as possíveis variáveis que dificultassem uma 

análise correta e comparação da imuno-marcação entre os grupos de lesões estudados, 

entretanto, esse sistema ainda esbarrou em algumas dificuldades. Como já relatado 

acima, alguns cortes histológicos não apresentavam a mesma intensidade de coloração 

marrom, no entanto, ao microscópio óptico, observava-se nitidamente a marcação 

positiva dessas células. Com a padronização da escala de cores no Programa Image 

Pro-Plus 4.5, algumas marcações podem ter sido perdidas. Ao mesmo tempo, nos cortes 

histológicos que apresentaram um leve background, algumas marcações podem ter sido 

incluídas nas áreas de positividade. O fato desta ocorrência não inviabilizou a análise, 

uma vez que esta diferença de contagem representou apenas uma fração pequena e os 

riscos das diferenças terem ocorrido foi o mesmo para todos os grupos. 
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A análise estatística foi realizada com a finalidade de avaliar a existência de 

resultados significantes entre a expressão da caspase 3 clivada nos seis grupos 

analisados e ainda entre a expressão deles nos casos das lesões cancerizáveis com e 

sem displasia epitelial e seus resultados já foram discutidos acima. 

 

6.6 TUNEL 

 

A técnica TUNEL foi introduzida desde 1992, por GRAVIELE et al., 

representando o método mais amplamente utilizado para identificar células em 

apoptose, como revela a literatura (RAVI et al., 1998; LORO et al., 1999; TANDA et al., 

2000; OKAZAKI et al., 2002; GOWN & WILLINGHAM, 2002; RESENDES et al., 2004). 

Sua utilização é disponibilizada pelo mercado na forma de kit, permitindo a realização 

de poucas reações e sendo de alto custo. O método TUNEL caracteriza-se uma técnica 

mista, por utilizar ferramentas da hibridização in situ e da imuno-histoquímica em seu 

protocolo. Esta técnica foi realizada em apenas uma pequena parte da amostra, em 

virtude da pouca quantidade de reações permitidas pelo kit e também por não ser a 

proposta central desse trabalho. Mesmo com uma pequena quantidade de reações, foi 

possível comparar essas duas técnicas, levantando-se alguns aspectos que serão 

expostos a seguir.  

 

Para muitos tecidos, a média de células positivas apresenta-se maior para a 

técnica TUNEL do que para a detecção imuno-histoquímica da proteína caspase 3 

clivada (RESENDES et al., 2004). Nossos resultados concordaram com este achado, 
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pois dos 22 casos processados pelas duas técnicas, quatro apresentaram negatividade 

para proteína caspase 3 clivada e positividade para técnica TUNEL. Existem algumas 

especulações para explicar essas diferenças. Uma delas consiste no conceito de que 

cada marcador identifica diferentes estágios na cascata da apoptose (RESENDES et 

al., 2004), a outra pode estar associada com a falsa positividade produzida pela técnica 

TUNEL, que está bem documentada na literatura (NEGOESCU et al., 1996; SAIKUMAR 

et al., 1999; POLVERINI & NÖR, 1999; GOWN & WILINGHAN, 2002; RESENDES et 

al., 2004). Essa falsa positividade pode resultar das quebras de DNA que ocorrem não 

só em células apoptóticas, mas também em células em mitose, necrose, reparo de DNA 

e do pré-tratamento ou processamento do tecido durante a técnica (RESENDES et al., 

2004. LORO et al., 2003). Além disso, apesar de ter sido adotada a técnica dos cortes 

seriados, a mesma célula pode não ser visualizada em todas as lâminas. 

 

No presente estudo, casos que apresentaram ligações inespecíficas no 

epitélio para o anticorpo anti-caspase 3 clivada foram selecionados para a técnica 

TUNEL, obtendo-se as mesmas dificuldades, porém nesta segunda técnica os 

resultados foram ainda piores, inviabilizando a análise de alguns casos. Nossos 

resultados demonstraram três casos realizados com a técnica TUNEL classificados 

como sem condições de análise (SCA), mesmo após repetição da técnica. Isso pode ter 

ocorrido em virtude da grande quantidade de ligações inespecíficas no epitélio. A 

ocorrência dessas ligações inespecíficas na técnica TUNEL está registrada na literatura 

(RESENDES et al., 2004). Provavelmente, a maior dificuldade na análise dos resultados 

obtidos com o TUNEL se deve ao fato desse método se apresentar muito mais sensível 
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a variações da técnica, sendo considerado como um eficiente marcador de células 

apoptóticas, apenas quando muito bem padronizada (LORO et al., 2003). 

 

Há relatos de que em leucoplasias orais, os ceratinócitos terminalmente 

diferenciados, abaixo da banda hiperceratótica, retêm seus núcleos e podem ser 

visualizados como uma banda de células positivas na técnica TUNEL (LORO et al., 

2003). O presente estudo encontrou exatamente esse resultado (Figura 22). Essas 

mesmas células não mostraram positividade para o anticorpo anti-caspase 3 clivada.  

 

 

 

 

 
 
         
 
Figura 22: Banda TUNEL positiva na camada superficial de uma leucoplasia (objetiva de 20X). 

 

Figura 23: Áreas de ceratinização exibindo imuno-marcação da proteína caspase 3 clivada – Obj. 20X. 
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Segundo HAGUE et al., 2004, não só a caspase 3 clivada está ausente nas 

células superficiais do epitélio, mas também a sua pró-enzima, que demonstrou um 

gradiente de expressão no epitélio normal diminuindo com a diferenciação, 

encontrando-se não detectável nas camadas superficiais do epitélio. A falta da 

expressão dessa principal proteína executora da apoptose nas camadas superficiais, 

pode explicar as diferenças morfológicas entre as células terminalmente diferenciadas e 

as células apoptóticas do epitélio, sugerindo que a diferenciação terminal no epitélio 

oral é diferente da apoptose clássica.  

 

Nos carcinomas de células escamosas orais foram encontradas células 

positivas para a caspase 3 clivada dentro de pérolas de ceratina, confirmando ser o 

carcinoma de células escamosas geralmente um defeito na diferenciação terminal 

(HAGUE et al., 2004), o que também foi observado em nosso estudo (Figura 23). 

 

 

6.7 PERSPECTIVAS 

 

 O carcinoma de células escamosas tem sido repetidamente relacionado a 

defeitos no mecanismo de apoptose. Evidências sugerem que a carcinogênese oral 

está relacionada ao acúmulo progressivo de alterações genéticas em lesões 

cancerizáveis, enfatizando a participação precoce destas alterações durante as etapas 

de transformação maligna (NIKITAKIS et al., 2004). Além disso, os genes e proteínas 

que controlam a apoptose são considerados quimioterápicos em potencial, podendo ser 
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usados no controle de doenças. Em relação à ocorrência de apoptose, há indícios de 

que ela possa ser importante fator prognóstico no crescimento e evolução de tumores e 

ainda possa ser utilizado no intuito de se avaliar a resposta ao tratamento instituído 

(KERR et al., 1972; LOWE & LIN, 2001). 

 

Quanto mais se sabe sobre os mecanismos moleculares e bioquímicos do 

processo de apoptose, mais marcadores específicos de diferentes estágios da 

apoptose se  desenvolvem. As diversas dificuldades dos métodos atuais para detecção 

de células apoptóticas em tecido ressaltam a importância da utilização de mais de um 

método de avaliação da morte celular programada, associada a critérios morfológicos 

(LORO et al., 2003). 

 

A identificação imuno-histoquímica da expressão da proteína caspase 3 

clivada demonstrou ser um método útil na detecção de células apoptóticas, de fácil 

aplicação em material de arquivo em parafina. As diferentes expressões dessa proteína 

entre as lesões e localizações estudadas, sugerem que essa possa ser um importante 

fator prognóstico. Entretanto, mais estudos correlacionando a sua expressão com 

dados referentes à gradação histopatológica de peças cirúrgicas, estadiamento, 

resposta a terapia, prognóstico e índice de sobrevivência e a sua associação a outros 

métodos de identificação da apoptose podem auxiliar ainda mais no conhecimento da 

etiopatogenia destas lesões, melhorando seu tratamento e prognóstico. 
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7 CONCLUSÕES 

  

 

• Os carcinomas têm o maior índice apoptótico e as hiperplasias os menores, 

revelando que há um crescimento do índice apoptótico à medida que aumentam 

as alterações celulares e sugerindo a participação da apoptose na processo do 

câncer bucal. 

 

• O índice apoptótico tende a ser maior nas queilites actínicas sem displasia 

epitelial, possivelmente pela participação da apoptose na eliminação das células 

mutadas pela radiação UV. 

 

• Nas leucoplasias todos os casos positivos para a proteína caspase 3 clivada são 

de leucoplasia com displasia epitelial confirmando uma maior ocorrência de 

células mutadas nessas lesões. 
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• O índice apoptótico dos carcinomas intra-bucais supera com alta significância o 

índice obtido pelos carcinomas do lábio inferior, sugerindo uma baixa ocorrência 

de células mutadas nesta última localização e concordando com a teoria que 

tumores com baixos índices apoptóticos apresentam melhor prognóstico.  

 

• A maior expressão da proteína caspase 3 clivada observada nas lesões 

cancerizáveis com reação liquenóide supõe que esse infiltrado inflamatório possa 

estar atuando como mecanismo de defesa, induzindo a apoptose de células 

epiteliais mutadas. 
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ANEXO 1: Aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro – Universidade Federal Fluminense 
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APÊNDICE 1: Testes, fórmulas e protocolos utilizados na técnica de imuno-histoquímica 

A - Padronização da técnica de imuno-histoquímica 

Teste Recuperação 
antigênica 

Anticorpo
Primário 

Inibição ligações
inespecíficas Anticorpo 2ªrio Tempo de

revelação 

1º pH 6,0  
BM 

1:200 
1:400 BSA 2% + TBS LSAB 1 mim 

2º 

pH 6,0 
pH alto 
EDTA 

BM e Steamer 

1:500 Não LSAB 1min 

3º pH 6,0 
 BM 

1:400 
1:500 Não LSAB 1 min 

4º pH 6,0 
BM 1:500 Leite LSAB 

Envision 
1:30 min 
2:00 min 

5º pH 6,0 
BM 

1:600 
1:1000 
1:1500 

Leite LSAB 
Kit CSA 1 min 

6º Citrato 
pH 6 BM 1:600 Leite LSAB 1:15 min 

 
 
B - Aplicação de Adesivo nas Lâminas 

 Lavar as lâminas com detergente neutro 1% (Extran) por 5 min. 
 Enxaguar em água corrente por 2h 
 Enxaguar em água destilada (1 banho) 
 Secar completamente 
 Colocar em solução de AES (3 aminopropiltriethoxysilane - A3648 - SIGMA) com 

acetona a 2% (2ml   de silano para 100 ml de acetona) preparada no dia, por 2 
min. 

 Enxaguar em água destilada 2 vezes. Trocar a água destilada após dois banhos. 
 Secar em estufa a 37° durante a noite 
 Armazenar em caixas fechadas à temperatura ambiente 
 Manipular as lâminas pelos bordos 

 
C- Solução de Peróxido de Hidrogênio a 3% em água destilada 

 Adicionar 30 ml de peróxido de hidrogênio P.A à  970 ml de solução de água 
destilada 

 
D- Solução BSA + Leite desnatado 

 30 ml de solução de TRIS (hidroxi-metil-aminometano) + NaCl (cloreto de sódio) 
 0,30 g de albumina bovina (BSA) 
 0,30 g de leite desnatado em pó (Molico – Nestlé®) 
 filtragem da solução em filtro de milipore 

 
E- Tampão de lavagem TBS-Tween 

 800 ml de ácido clorídrico 1N 
 116g de cloreto de sódio 
 122g de TRIS 
 10 ml de tween 20 
 Completar para 20 l de água destilada       

 
 



Apêndices 187

APÊNDICE 2: Sistema de captura utilizado e configurações de aquisição no Programa Image Pro Plus 

4.5 

SET UP 
CONFIGURE 

ACTIVE CAMERA 
SETTINGS CALIBRATION INFORMATION STREAMING 

Preview 640 X480 
(Full frame, RTV) 
Acquire 1280X960 
(Full frame, Bin 2) 

Enable Dark frame 
substraction 1.68 

FRAME  
Image size: 
2560 x 1920 

24 bit color 
 bicubic interpolation 

Full speed 
Enable cooling 

New dark frame 
Average: 3 frames 
Exposure time: 10 

sec 

QI DEVICE 1472  

Color Correction: 
Preview /Aquire 

Enable background 
correction   

 
IMAGE PREVIEW 

New 
image 

Enable multiple 
image capture Nº of image: 1

Minutes/ 
Seconds: 

0 

Miliseconds: 
21 Gain 1.200 

Auto-
apply 

changes 
 

ACQUIRE 

Minutes/ Seconds: 0 Miliseconds: 
4,30 Gain 1.200 

CAMERA FEATURES 
Advanced options Exposure options Auto white balance 

Gama  
(preview/ acquire): 1 

Red: 1,4510 
Green: 1 

Blue: 1,4670 
Off Set (preview/ acquire): 479 

 

Lock channels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRATION MACROS 
 No integration - 

Sistema de captura 
Microscópio Nikon Eclipse E400 

Câmera de vídeo CCD Evolution MP 
Color 5.0 

Programa Image Pro Plus 4.5 
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APÊNDICE 3: Configuração da ferramenta count/size para mensuração de área imunopositiva 

 
 
 

   
Área - ranges: 0 a 1e+009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 

 

Count/ Size Options  
Object Options: 4 connect. 

Fill holes: Não conta áreas imunopositivas inscritas em uma área maior. 
Clean Borders: (None) considera objetos de interesse que se conectam 

às    bordas,  contando todos os pixels imunopositivos. 
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APÊNDICE 4: Dados demográficos do grupo das hiperplasias intra-bucais 

Caso Identificação Sexo Idade Cor Localização 
01 B00 0903 feminino 66 branca NE 
02 B01 4010 feminino 37 branca gengiva 
03 B01 4162 feminino 50 branca mucosa jugal 
04 B02 0200 masculino 70 NE NE 
05 B03 1473 masculino 64 branca mucosa jugal 
06 B03 3069 feminino 63 NE mucosa jugal 
07 B03 3194 masculino 62 parda mucosa jugal 
08 B02 3372 feminino 60 parda palato 
19 B02 3472 feminino 45 negra rebordo alveolar 
10 B02 3473 masculino 76 branca rebordo alveolar 
11 B02 3474 feminino 54 negra mucosa jugal 
12 B03 3607 masculino 26 negra NE 
13 B03 5995 masculino 39 branca língua 
14 B03 6007 feminino 62 branca mucosa jugal 
15 B03 6117 feminino 51 NE mucosa jugal 
16 B03 6365 feminino 62 negra palato 
17 B05 4041 masculino 44 NE língua 
18 B05 6778 feminino NE NE rebordo alveolar 
19 B05 6857 masculino 28 negra palato 
20 B06 840 feminino 51 NE mucosa jugal 

     * NE: Não especificado 
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APÊNDICE 5: Dados demográficos do grupo das leucoplasias 

Caso Identificação Sexo Idade Cor Localização 
01 B95 2493 masculino 61 branca língua 
02 B02 5300 feminino 57 parda rebordo alveolar 
03 B03 124-2 masculino 66 negra rebordo alveolar 
04 B03 0932 masculino 63 branca mucosa jugal 
05 B03 1583 masculino 65 branca mucosa jugal 
06 B03 4222 feminino 52 branca língua 
07 B04 1724 feminino 66 branca língua 
08 B04 2742 feminino NE NE língua 
09 B04 4115 masculino 54 NE língua 
10 B04 5046 masculino 46 NE rebordo alveolar 
11 B04 6617 masculino 63 branca língua 
12 B04 6722-1 feminino 69 branca rebordo alveolar 
13 B05 0059 feminino 53 branca língua 
14 B05 0359 feminino 51 NE língua 
15 B05 0239-1 masculino 53 NE mucosa jugal 
16 B05 3000 feminino 63 NE mucosa jugal 
17 B05 4116 feminino 47 negra rebordo alveolar 
18 B05 6201 masculino 49 branca rebordo alveolar 
19 B05 6202 masculino 56 branca mucosa jugal 
20  B06 4031 Feminino 56 Negra palato 

     * NE: Não especificado 
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APÊNDICE 6: Dados demográficos do grupo dos carcinomas intra-bucais 

Caso Identificação Sexo Idade Cor Localização 
01 B88 1043-1 masculino 54 branca palato 
02 B96 1409 masculino NE NE língua 
03 B96 3297-2 feminino 27 negra palato 
04 B02 3085 masculino 59 branca assoalho bucal 
05 B02 4106-2 masculino 81 branca língua 
06 B03 0934-1 feminino 58 branca palato 
07 B03 2218 masculino 63 parda língua 
08 B03 4092 masculino 33 negra língua 
09 B03 6238 masculino 78 branca rebordo alveolar 
10 B04 5486 masculino 43 Negra língua 
11 B05 0557-1 masculino 66 branca língua 
12 B05 2731 feminino 74 Negra língua 
13 B05 2977 masculino 40 branca língua 
14 B06 0077 masculino 69 NE língua 
15 B06 0190 feminino 77 NE palato 
16 B06 1498 masculino 56 NE  língua 
17 B05 1469 feminino 68 NE mucosa jugal 
18 B06 2518 masculino 53 NE língua 
19 B06 4118 masculino 65 branca rebordo alveolar 
20 B06 4643 masculino 66 branca rebordo alveolar 

     * NE: Não especificado 
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APÊNDICE 7: Dados demográficos do grupo das hiperplasias do lábio inferior 

Caso identificação sexo Idade Cor 
01 B97 2331 NE NE NE 
02 B99 2189 masculino 22 branca 
03 B99 2922 feminino 50 branca 
04 B99 5378 feminino 50 NE 
05 B99 5538 feminino 49 NE 
06 B00 2512 feminino 41 branca 
07 B00 3094 feminino 23 branca 
08 B00 4057 feminino 68 branca 
09 B01 0035 masculino 61 branca 
10 B01 3734 NE NE NE 
11 B02 3374 feminino 61 negra 
12 B03 0285 feminino 61 branca 
13 B03 0339 masculino 48 branca 
14 B03 0565 feminino 49 parda 
15 B03 0677 masculino 63 parda 
16 B03 2396 feminino 70 branca 
17 B03 3345 masculino NE branca 
18 B05 0678 masculino 82 branca 
19 B05 3873 masculino 61 NE 
20 B05 4866 masculino 46 NE 

 * NE: Não especificado  
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APÊNDICE 8: Dados demográficos do grupo das queilites actínicas 

Caso Identificação sexo idade Cor 
01 B95 1346 masculino 48 parda 
02 B98 0524 feminino 41 branca 
03 B00 0273 NE NE NE 
04 B00 0609 NE NE NE 
05 B01 3786 NE NE NE 
06 B02 2319 feminino 43 parda 
07 B02 2973 Masculino 25 branco 
08 B02 5458 feminino 64 branca 
09 B03 2146 feminino 54 branca 
10 B03 2946 feminino NE NE 
11 B03 4591 feminino 59 NE 
12 B03 4915 masculino NE NE 
13 B03 5116 masculino 56 NE 
14 B04 1927 Masculino 36 NE 
15 B04 5634 masculino 54 NE 
16 B04 6724 Masculino 23 branca 
17 B05 2239 masculino 47 parda 
18 B05 2652 Feminino 61 branca 
19 B05 5090 masculino 30 NE 
20 B05 5984 masculino 41 branca 

                    * NE: Não especificado 
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APÊNDICE 9: Dados demográficos do grupo dos Carcinomas do lábio inferior 

Caso Identificação Sexo Idade Cor 
01 B85 0590 NE NE NE 
02 B90 2838 feminino 51 NE 
03 B95 2660 masculino 49 parda 
04 B97 2495 masculino 69 branca 
05 B98 0645 masculino 50 branco 
06 B99 4052 masculino 41 branco 
07 B00 1422 masculino 61 branco 
08 B00 3057 masculino 44 branco 
09 B00 3782 feminino 77 branco 
10 B01 0213 masculino 44 branco 
11 B01 0257 masculino 52 branco 
12 B01 0819 masculino 23 branco 
13 B02 3655 masculino 46 branco 
14 B02 5285 feminino 69 branco 
15 B03 2194 masculino 47 branco 
16 B03 3226 masculino 72 parda 
17 B03 6099 masculino 88 NE 
18 B03 7476 masculino 69 NE 
19 B06 138-3 masculino NE branca 
20 B06 1107-2 feminino 69 branca 

                      * NE: Não especificado 
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APÊNDICE 10: Análise quantitativa da imuno-histoquímica, realizada pelo programa Image Pro Plus no 

grupo intra-bucal 

HFI intra 
c-

Cas
-3   

Área relativa  Leuco 
c-

Cas- 
3  

Área relativa 
CCE 
intra 

c-
Cas-

3 

Área 
Relativa 

B00 0903 N - B95 2493 N - B88 1043-1 P 0,000392979 
B01 4010 P 0,000028998 B02 5300 P 1,34825E-05 B96 1409 P 0,000292443 
B01 4162 N - B03 124-2 N - B96 3297-2 P 2,16691E-05 
B02 0200 N - B03 0932 N - B02 3085 P 0,002654618 
B03 1473 N - B03 1583 N - B02 4106-2 P 0,005531263 
B03 3069 N - B03 4222 N - B03 0934-1 P 0,012569036 
B03 3194 N - B04 1724 P 6,81712E-06 B03 2218 P 0,000937874 
B02 3372 N - B04 2742 N - B03 4092 P 0,001993201 
B02 3472 N - B04 4115 P 6,16588E-06 B03 6238 P 0,00188265 
B02 3473 N - B04 5046 N - B04 5486 P 0,000841716 
B02 3474 N - B04 6617 N - B05 0557-1 P 0,010169822 
B03 3607 N - B04 6722-1 N - B05 2731 P 0,006163853 
B03 5995 N - B05 0059 N - B05 2977 P 0,00963306 
B03 6007 P 0,000065069 B05 0359 P 0,001521593 B06 0077 P 0,009175406 
B03 6117 P 0,00012575 B05 0239-1 P 0,000917874 B06 0190 P 0,003214999 
B03 6365 N - B05 3000 P 0,000237846 B06 1498 P 0,004320202 
B05 4041 N - B05 4116 N - B05 1469 P 0,000413124 
B05 6778 P 0,0002404 B05 6201 N - B06 2518 P 0,001461305 
B05 6857 N - B05 6202 N - B06 4118 P 0,000492013 
B06 0840 N - B06 4031 N - B06 4643 P 0,000346229 

P: Positivo para c-cas-3; N: Negativo para c-cas-3. 
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APÊNDICE 11: Análise quantitativa da imuno-histoquímica, realizada pelo programa Image Pro Plus no 

grupo do lábio inferior  

HFI lábio 
c-

Cas
-3   

Área relativa  Queilite 
actínica 

c-
Cas- 

3  
Área relativa CCE 

Lábio 

c-
Cas-

3 

Área 
Relativa 

B97 2331 N - B95 1346 N - B85 0590 N - 
B99 2189 N - B98 0524 P 4,76075E-05 B90 2838 P 0,000108791 
B99 2922 N - B00 0273 P 0,000467833 B95 2660 P 0,001067474 
B99 5378 N - B00 0609 N - B97 2495 P 0,00042268 
B99 5538 P 6,92009E-05 B01 3786 N - B98 0645 P 0,00071031 
B00 2512 N - B02 2319 N - B99 4052 N - 
B00 3094 N - B02 2973 P 0,00011638 B00 1422 N - 
B00 4057 N - B02 5458 P 3,95908E-05 B00 3057 P 0,000365577 
B01 0035 N - B03 2146 P 0,000627884 B00 3782 N - 
B01 3734 N - B03 2946 P 2,50815E-05 B01 0213 P 2,81171E-05 
B02 3374 N - B03 4591 N - B01 0257 P 0,001682886 
B03 0285 N - B03 4915 P 4,39723E-06 B01 0819 P 0,000336471 
B03 0339 N - B03 5116 N - B02 3655 P 0,000357971 
B03 0565 N - B04 1927 P 5,76268E-05 B02 5285 P 0,000366004 
B03 0677 N - B04 5634 N - B03 2194 P 0,000295761 
B03 2396 N - B04 6724 P 3,31405E-05 B03 3226 P 0,000436651 
B03 3345 N - B05 2239 N - B03 6099 P 0,000397768 
B05 0678 N - B05 2652 N - B03 7476 P 0,000301941 
B05 3873 N - B05 5090 N - B06 138-3 N - 
B05 4866 N - B05 5984 N - B06 1107-2 P 0,001329058 

P: Positivo para c-cas-3; N: Negativo para c-cas-3. 
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APÊNDICE 12: Distribuição da amostra e análise quantitativa dos casos submetidos à técnica TUNEL. 

Identificação Tipo de lesão Critério de inclusão Positividade cas3c Positividade TUNEL 
B00 903 HFI intra background Negativo Negativo 

B02 3474 HFI intra Reação Liquenóide 
+ background Negativo Positivo 

B02 5300 Leucoplasia background Positivo SCA 

B05 0359 Leucoplasia Reação Liquenóide 
+ background Positivo Positivo 

B03 4222 Leucoplasia background Negativo Negativo 
B05 3000 Leucoplasia melanina Positivo Positivo 
B04 6617 Leucoplasia melanina Negativo Positivo 
B02 3085 CCE intra background Positivo Positivo 
B03 6238 CCE intra background Positivo Positivo 
B06 2518 CCE intra Pouco doferenciado Positivo Positivo 
B99 2189 HFI lábio inferior background Negativo Negativo 
B97 2331 HFI lábio inferior Cas 3 c negativo Negativo  Positivo 

B03 2146 Queilites actínicas Reação Liquenóide 
+ melanina 

Positivo Positivo 

B04 1927 Queilites actínicas background Positivo SCA 
B01 3786 Queilites actínicas background Negativo SCA 
B03 0609 Queilites actínicas background Negativo Negativo 
B95 1346 Queilites actínicas background Negativo Positivo 
B95 2660 CCE lábio inferior background Positivo Positivo 
B06 0138 CCE lábio inferior background Negativo Positivo 
B06 1107 CCE lábio inferior melanina Positivo Positivo 
B01 0257 CCE lábio inferior background Positivo Positivo 
B00 1422 CCE lábio inferior background Negativo Negativo 

Background*: Ligações inespecíficas no epitélio 

 

 

 

 

 

 

 


