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RESUMO 
 
O câncer de boca é um problema mundial e mais de 90% dessas lesões 

são carcinomas de células escamosas (CCE), uma doença agressiva que afeta 
principalmente tabagistas e etilistas. Em não usuários dessas substâncias sua 
patogênese não é bem compreendida. O CCE de boca se diagnostica por exames 
físicos e biópsia, mas sua prevenção pode ocorrer com a identificação de lesões 
precursoras, como a leucoplasia, através da inspeção visual e uso de corantes, mas 
a maioria ainda é diagnosticada em estádios avançados. A eletroforese 2D tem sido 
usada para identificar proteínas no tecido e na saliva de pacientes com CCE de 
boca. A análise da saliva é segura, de fácil acesso e não-invasiva. Esse estudo se 
propôs a avaliar as proteínas presentes na saliva de pacientes com leucoplasia oral 
(LO) e com CCE de língua e assoalho (LA), quando comparados a um grupo 
controle, através de técnicas proteômicas, aumentando a compreensão sobre a 
patogênese molecular do CCE de boca, para permitir o diagnóstico precoce do 
tumor em indivíduos com ou sem fatores de risco. Ao todo, 39 pacientes com 
CCELA em estádio clínico I e II foram identificados em 2007 e 2008 no Instituto 
Nacional de Câncer (INCA) e 15 pacientes com LO foram selecionados da 
Odontoclínica Central do Exército e do INCA. Foram feitos anamnese e exame oral 
dos pacientes. As lâminas foram revisadas para confirmação do diagnóstico, 
avaliação da displasia e da gradação segundo a OMS, e aplicação da avaliação 
histopatológica de risco. As amostras de saliva total de dez indivíduos saudáveis 
foram usadas como controle e comparadas a dez pacientes com LO, dez pacientes 
com CCELA tabagistas e etilistas e dez não tabagistas nem etilistas. Também foram 
comparados entre si os dois grupos com CCE. A saliva foi centrifugada e o 
sobrenadante misturado a inibidores de proteólise para ser armazenado a -80 °C. A 
saliva de cada grupo (n=10) foi reunida e precipitada com acetona. Após eletroforese 
2D, as manchas com diferença de expressão foram analisadas com o programa 
Image Master, sendo as proteínas identificadas por espectrometria de massas por 
dessorção-ionização de laser em matriz tempo de vôo. Análise estatística descritiva 
foi realizada e valores <0,05 considerados significativos. Os pacientes com CCELA 
tabagistas/etilistas eram homens acima dos 45 anos, enquanto não 
tabagistas/etilistas eram mulheres, com maior nível de escolaridade e com tumores 
de língua. Dentre os aspectos clínico-patológicos analisados, somente o infiltrado 
linfocitário tumoral teve relação com ausência de metástases cervicais. 48 manchas 
representando 20 proteínas foram identificadas nas análises de LO e CCELA. A 
ceratina 10 e a lisozima foram exclusivas da leucoplasia, enquanto a 
apolipoproteína-A1 apresentou aumento significativo nesse grupo. Beta-actina 
estava aumentada nos tabagistas/etilistas. Proapolipoproteína foi exclusiva de não 
tabagistas/etilistas comparados ao controle, assim como tropomiosina no mesmo 
grupo quando comparado aos tabagistas/etilistas. Concluindo, proteínas 
classicamente muito e pouco abundantes foram identificadas com sucesso na saliva 
de CCELA e LO e podem ser usadas futuramente como um painel para detecção 
precoce do CCE de boca. As diferenças entre CCELA com e sem influência de 
tabaco e álcool precisam ser melhor investigadas. 
 
Palavras-chaves: carcinoma de células escamosas; câncer da boca, neoplasias 
bucais, leucoplasia, saliva, proteínas salivares, proteômica, eletroforese em gel 
bidimensional, espectrometria de massas em tandem, espectrometria de massa por 
desorção-ionização de laser em matriz. 



ABSTRACT 
 

Oral cancer is a worldwide problem. More than 90% of oral cancer cases 
are oral squamous cell carcinomas (OSCC), which is aggressive and particularly 
affects chronic smokers and drinkers. Tumor pathogenesis in non-smokers/drinkers 
is not well understood. Currently, OSCC is diagnosed through physical examination 
and biopsies. Visual inspection or dye staining of the mouth is useful for early 
detection of oral cancer and precancerous lesions, such as leukoplakia, but still the 
majority of OSCC are diagnosed at late stages. 2D-gel protein profiling has been 
used to identify proteins in OSCC tissue and saliva specimens. Analysis of saliva has 
the advantages of being safe, easy to access and non-invasive. The objective of this 
study was to evaluate proteins present in saliva of patients with oral leukoplakia (OL) 
and patients with tongue and floor of mouth (TF)SCC compared to a control group 
using proteomic techniques to better understand the molecular pathogenesis of 
OSCC, enabling the tumor to be identified at an early stage in individuals with or 
without risk factors. A total of 39 primary TFSCC in clinical stage I and II were 
identified during 2007 and 2008 at Instituto Nacional de Câncer (INCA), and 15 
patients with OL were gathered from Odontoclínica Central do Exército and INCA. 
Patients were submitted to anamnesis and oral inspection. Paraffin embedded 
tissues were analyzed for diagnosis confirmation, WHO dysplasia evaluation, tumor 
grading, and histologic risk assessment. Whole saliva samples from ten healthy 
individuals were employed as a control group and compared to patients with OL as 
well as TFSCC patients with (n=10) and without (n=10) cancer associated oral habits 
(smoking and drinking). Cancer groups were compared with each other. Saliva was 
submitted to centrifugation and the supernatant stored at – 80 °C. Saliva from each 
group was pooled (n=10) and precipitated with cold acetone. After 2D electrophoresis 
the differential protein components were analyzed with Image Master Software and 
tandem matrix assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry 
for protein identification. Descriptive statistics were calculated and a p-value of less 
than.05 was considered significant. TFSCC patients who smoked and drinked were 
mainly man, over 45 years old, while non-smokers/drinkers were female with high 
education level and tongue tumors. Among clinicopathologic features analyzed, only 
tumoral lymphocytic infiltrate showed association with neck metastasis absence. A 
total of 48 protein spots representing 20 proteins were identified in LO and TFSCC. 
Cytokeratin 10 and lysozyme were leukoplakia specific while apolipoprotein-A1 was 
significantly raised in LO. Beta actin was increased in smokers/drinkers TFSCC. 
Proapolipoprotein was specific for non-drinkers/smokers TFSCC compared to 
control, as well as tropomyosin in the same group when compared to 
smokers/drinkers TFSCC. In conclusion, both usually high- and low-abundant 
proteins were identified in saliva of TFSCC and OL patients and can be used in the 
future as a panel for early detection of OSCC. Differences in TFSCC in patients with 
and without oral habits must be further investigated. 
 
Keywords: squamous cell carcinomas, oral cancer, leukoplakia, saliva, salivary 
proteins, proteomics, two-dimensional gel electrophoresis, tandem mass 
spectrometry, Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer de boca se enquadra como o 11º tumor mais comum em todo o 

mundo, sendo que dois terços dos casos ocorrem em países em 

desenvolvimento.138 No Brasil, dados do Instituto Nacional de Câncer21 indicam o 

câncer de boca como a quinta neoplasia maligna mais frequente entre homens e a 

sétima entre as mulheres, com 14.160 novos casos esperados em 2008. Apesar de 

ser relativamente comum e estar em uma região anatômica de fácil acesso, em mais 

da metade dos casos o diagnóstico ainda se faz em estádios avançados, quando a 

chance de cura é menor, se comparada aos tumores iniciais, que apresentam até 

80% de sobrevida em 5 anos.6  

Ao se detectar uma lesão com suspeita de malignidade em cavidade oral, 

geralmente se recorre aos exames cito ou histopatológico, através de raspado ou 

biópsia para confirmação da doença, sendo, até os dias atuais, a histopatologia o 

padrão-ouro.6 Muitos estudos têm sido feitos na tentiva de desenvolver uma 

abordagem menos invasiva, com análises genéticas e bioquímicas da saliva em 

busca de um biomarcador da doença.42,76,160 Esse dado pode ser interessante, visto 
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que apenas parte dos carcinomas de células escamosas de boca são precedidos 

por lesões ou condições cancerizáveis,122 que poderiam facilitar o diagnóstico 

precoce do carcinoma. Portanto, é válida a análise das proteínas presentes na saliva 

em diversos estádios da progressão para o carcinoma visando a sua detecção 

precoce, mesmo antes das alterações clinicamente visíveis estarem presentes.  

Aproximadamente dois terços dos casos de CCE de boca se 

desenvolvem em pacientes que usam tabaco e álcool em altas doses e com grande 

frequência.11 Estudos demonstram que os pacientes que não são tabagistas e nem 

etilistas, apresentam mutações diferentes do primeiro grupo86, além disso, no 

segundo grupo predominam mulheres, em extremos de idade, mas principalmente 

jovens, com melhor escolaridade e com tumores localizados principalmente na 

língua47,106 – perfil bastante diferente do grupo que apresenta os fatores de risco 

clássicos. O papilomavírus humano (HPV) parece estar mais relacionado aos casos 

de orofaringe do que de cavidade oral.33,134,141 Portanto, são necessárias mais 

pesquisas, em especial sobre dados moleculares, para melhor compreender o 

câncer de cabeça e pescoço em pacientes não fumantes e não etilistas.47 

Depois que todo o genoma humano, e muitos outros, foram decifrados, 

fica patente o fato de que a sequência genômica e a função protéica podem não 

estar diretamente relacionadas. As modificações co e pós-traducionais aumentam a 

complexidade do proteoma e, em uma célula viva, a maioria das atividades é 

executada pelas proteínas.153 As diversas técnicas de biologia molecular existentes 

aumentaram o conhecimento da biologia do câncer em geral e dos mecanismos 

subjacentes ao câncer de cabeça e pescoço, mas também levaram à constatação da 

complexidade desse processo patológico. A proteômica tem demonstrado resultados 

promissores nesse campo e os padrões detectados e as proteínas identificadas 
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podem ser usadas para caracterizar os tumores, assim como prover insights sobre 

os mecanismos envolvidos na carcinogênese. Esses dados poderão contribuir para 

o diagnóstico, para a resposta à terapia e para a análise da recorrência dos tumores 

por um simples exame de sangue 61 ou análise da saliva.61,69 

Diversos estudos46,52,60,68,70,158 vêm sendo desenvolvidos com sucesso 

para caracterização das proteínas presentes na saliva humana de pacientes 

saudáveis, com mais de 1500 proteínas descritas até o momento36. Trabalhos que 

comparam as proteínas presentes tanto na saliva,40,71,159,160 quanto no 

tecido3,27,65,87,94,95,117,145,150 de indivíduos saudáveis e com câncer de boca, assim 

como com desordens potencialmente malignas121,127,159, demonstram a eficácia da 

tecnologia proteômica para descoberta de candidatos a biomarcador, revelando-se 

também como uma importante ferramenta para a compreensão dos processos de 

carcinogênese.   

 



   

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 LEUCOPLASIA E CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE BOCA 

2.1.1 Leucoplasia 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1997119 definiu lesão 

cancerizável ou pré-maligna de boca como um tecido morfologicamente alterado em 

que o câncer torna-se mais provável de ocorrer do que em sua contraparte 

aparentemente normal. Em 2005, a OMS5 referiu-se às lesões pré-malignas como 

―lesões epiteliais precursoras‖ e as definiu como lesões que mostram alterações do 

epitélio com maior potencial de progressão para o carcinoma de células escamosas 

(CCE). Esse epitélio alterado exibe distúrbios arquiteturais e atipias celulares que, 

reunidos, determinam a presença de displasia epitelial. Os termos neoplasia epitelial 

escamosa (SIN – squamous intraepithelial neoplasia ou OIN – oral intraepithelial 

neoplasia) e hiperplasia epitelial atípica foram propostos como sinônimos.  

Recentemente foram publicados diversos artigos expressando a opinião 

de um grupo de especialistas reunidos no ano de 2005 pelo WHO Collaborating 



Revisão de Literatura 

 

19 

Centre for Oral Cancer and Precancer no Reino Unido sobre questões relacionadas 

à terminologia, definição e classificação das lesões pré-malignas de boca. Definiu-se 

que a nomenclatura mais adequada seria desordens potencialmente malignas e que 

não seria feita distinção entre lesões e condições cancerizáveis.147,152 

As principais lesões orais consideradas como lesões epiteliais 

precursoras (ou desordens potencialmente malignas) são as leucoplasias, as 

eritroplasias ou uma associação desses dois tipos de lesão, conhecida pelo nome de 

eritroleucoplasia ou de leucoplasia salpicada, além da queilite actínica e da 

leucoplasia verrucosa proliferativa (LVP).5,109,152  

O termo leucoplasia, criado por SCHWIMMER em 1877, se origina do 

Grego, em que ―leucos‖ significa branco e ―plakos‖, bloco.136 De acordo com o 

critério estabelecido pela OMS5, a leucoplasia é uma placa ou mancha branca que 

não pode ser caracterizada clínica ou patologicamente como qualquer outra doença 

e não está associada a agentes causais físicos e químicos, exceto pelo tabaco, ou 

seja, o seu diagnóstico ainda se baseia na exclusão de outras lesões de aspecto 

clínico semelhante.152 Representa 80% das lesões orais com potencial de 

transformação maligna. Predominantemente, acomete homens (70%), brancos, com 

mais de 40 anos.118  

A frequência anual de transformação maligna da leucoplasia varia de 

acordo com a região geográfica analisada, provavelmente sendo resultado de 

hábitos culturais como a dieta e o uso do tabaco.148 Entretanto, alguns autores 

sugerem um potencial médio de transformação maligna que varia de 1 a 6,3%.109,130 

Clinicamente, as leucoplasias são classificadas em homogêneas e não-

homogêneas. Leucoplasias homogêneas são lesões planas, com superfície lisa, 
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corrugada, pregueada ou estriada, sendo responsável por 90% dos casos de 

leucoplasia bucal. Maior risco de transformação maligna é observado no tipo não 

homogêneo que se apresenta como uma lesão branca ou branco-avermelhada 

(leucoplasia salpicada), de superfície irregular, nodular ou verrucosa.119,148 

Aproximadamente, 70% das leucoplasias são encontradas no vermelhão 

do lábio, mucosa jugal e gengiva. As lesões leucoplásicas localizadas em língua, 

assoalho bucal e vermelhão do lábio freqüentemente apresentam alterações 

displásicas ou malignas.109 

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 próxima à camada basal, mas não se 

estende 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 deve ser reservado para a proliferação anormal 

que se estende desde a camada basal ao terço superior do epitélio. No caso do 

carcinoma in situ, toda ou quase toda a espessura epitelial apresenta alterações em 

sua arquitetura, no caso de mucosa oral, se aceita uma fina camada de ceratina 

superficial com transição abrupta para células atípicas subjacentes.5,15 A 

classificação ou o diagnóstico final deve ser baseado na área mais severamente 

envolvida, mesmo que represente apenas uma pequena porção do tecido.15  

Acredita-se que a avaliação da displasia epitelial seja um indicador 

importante do potencial maligno de uma lesão. Estas alterações displásicas são 

decorrentes de modificações genéticas no epitélio, entretanto, é improvável que tais 

mutações envolvidas na displasia epitelial sejam necessariamente as mesmas 
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associadas à transformação maligna. Tradicionalmente, acredita-se que displasias 

severas estão associadas a uma maior probabilidade de progressão para 

malignidade. Isso pode significar que quanto maior o acúmulo de mutações no 

tecido, maiores as chances de mutações relacionadas à transformação maligna 

estarem presentes. Mas também é verdade que a transformação maligna pode 

ocorrer mesmo na ausência de displasia, possivelmente porque essas mutações 

críticas relacionadas a malignidade podem ser distintas das mutações que causam 

displasia.5 

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

vários anos, ocorrência no sexo feminino, acometimento de pacientes não fumantes 

ou em soalho de boca e ventre de língua podem aumentar o risco de câncer nas 

lesões leucoplásicas.147 O CCE de boca geralmente se desenvolve de 2 a 4 anos 

após o diagnóstico de leucoplasia, mas esse intervalo de tempo pode variar de 

meses a décadas.109 

REIBEL (2003)123 afirmou ser desconhecida a porcentagem de CCE de 

boca que surge da mucosa normal e quantos surgem de leucoplasia. No entanto, a 

OMS, em 1997119, declarou que a maior parte dos CCE surgem de lesões 

precursoras. A excisão cirúrgica total da lesão apresenta-se como o tratamento mais 

adequado para as leucoplasias, pois permite uma avaliação de todo o tecido 

alterado e, um diagnóstico mais fidedigno.44  

O uso de vitamina A, retinóides e beta-caroteno parece ter bons 

resultados no tratamento das leucoplasias, com remissão das lesões. Contudo, a 

primeira escolha para o tratamento para muitos clínicos ainda é a excisão cirúrgica, 
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mas não há evidência suficiente de que tais terapias possam evitar a progressão 

para carcinoma ou a recidiva da lesão.96 

 

2.1.2 Carcinoma de Células Escamosas de Boca 

Na América do Sul e no Caribe, os neoplasmas malignos da boca e da 

faringe correspondem ao quinto tumor mais comum em homens e ao sexto em 

mulheres. As taxas mais altas são observadas no Brasil. A população do sexo 

masculino no Brasil apresenta-se como o terceiro grupo de maior risco no mundo 

para o câncer de boca, perdendo apenas para os homens na França e na Índia. O 

câncer de boca está associado ao nível sócio-econômico e à escassez de recursos, 

com as taxas mais altas encontradas nas porções mais pobres da população. Tal 

associação é particularmente forte nos homens, com exceção das pessoas jovens, 

em que 25% pertencem às classes profissionais. Felizmente a doença não é mais 

agressiva do que a que ocorre em adultos mais velhos. 151 

A cavidade bucal é anatomicamente dividida em: lábios, 2/3 anteriores da 

língua, mucosa jugal, assoalho da boca, gengiva inferior e superior, área retromolar 

e palato duro,73 podendo qualquer uma dessas áreas ser atingida pelo tumor. A 

localização mais comum é a língua, as porções látero-posterior e ventral 

principalmente (Fig. 1).  
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Figura 1: Divisão anatômica da boca (Retirado de Patel e Shah, 2005)
116

. 

Enquanto os fatores de risco para a grande maioria dos pacientes com 

carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço são o abuso do fumo e do 

álcool, parece haver uma proporção crescente de pacientes sem história de uso de 

bebidas e cigarro. Esses pacientes têm maior probabilidade de serem do sexo 

feminino, apresentarem extremos de idades, mas sendo, em geral, mais novos do 

que os que fumam e bebem. Também possuem proporção mais alta de carcinomas 

de cavidade oral e orofaringe. Outros fatores associados são: uso de maconha e de 

outros produtos derivados do tabaco que não o cigarro (11%), exposição ambiental 

regular à fumaça do tabaco (41%), exposição ocupacional a carcinógenos/toxinas 

(24%) e história de refluxo gastro-esofágico (30%). Para os tumores de orofaringe, e 

não de cavidade oral, mais da metade se mostrou positiva para o HPV 16,34 porém a 

infecção por HPV-16 não parece ser mais comum em pessoas com CCE de cabeça 

e pescoço que nunca fumaram em relação às que fumam.33  
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Alguns autores discutem que esse grupo de pacientes apresentaria maior 

risco de desenvolver outras neoplasias malignas, ou seja, segundos tumores 

primários (STP),155 contudo, FARSHADPOUR et al., afirmaram que a freqüência de 

STP seria equivalente nos dois grupos, enfatizando que mais pesquisas, em 

especial dados moleculares, são necessários para melhor compreender o câncer de 

cabeça e pescoço em pacientes não fumantes e não etilistas.47 

Em sua revisão em 2006, WOOLGAR destaca o papel de diferentes 

fatores prognósticos histopatológicos nos carcinomas de boca e orofaringe, 

dividindo-os em fatores relacionados ao paciente em geral, ao tumor primário (local, 

tamanho, gradação histopatológica da OMS, gradações multifatoriais e frente de 

invasão, invasão linfovascular, invasão perineural, envolvimento ósseo, invasão 

ductal, envolvimento da pele, subtipos de CCE e acometimento das margens) e aos 

linfonodos cervicais.157 

O estadiamento clínico102 tem sido usado para estabelecer a terapia e 

prever prognóstico para carcinomas de células escamosas em boca. A avaliação 

isolada do grau de diferenciação, por apresentar muitos resultados contraditórios, já 

não se mostra suficiente para discernir as neoplasias com prognósticos 

distintos.80,90,112 Características macroscópicas e microscópicas, como o 

acometimento das margens, a espessura do tumor, o padrão de invasão e a 

presença de invasão perineural merecem destaque dentro da gama de parâmetros 

que surgem na busca de indicadores mais precisos do comportamento tumoral.51,77 

Os CCE de cabeça e pescoço representam um desafio para o tratamento, 

pois apresentam altas taxas de recorrência e estádio avançado ao diagnóstico.142 O 

câncer oral possui uma taxa de 50% de sobrevida em 5 anos, ou menos.135 Esta 



Revisão de Literatura 

 

25 

taxa pode ser aumentada quando as lesões são diagnosticadas em estádios menos 

avançados da doença. Por isso, acredita-se que detectar o câncer oral em estádio 

precoce é o meio mais efetivo de reduzir a morbidade e a duração do tratamento.6 

Em estádio inicial, uma lesão maligna pode, algumas vezes, ter uma aparência 

inofensiva. O diagnóstico precoce talvez seja dificultado pelo fato de que as lesões 

iniciais, geralmente assintomáticas, não sejam valorizadas pelo próprio indivíduo e 

nem pelos profissionais de saúde.98 

Na maioria dos estudos, os CCE de cabeça e pescoço são considerados 

como um tipo tumoral único, entretanto, apesar de serem uma entidade 

histopatológica, tais carcinomas podem se comportar de maneira diferenciada de 

acordo com as diferentes localizações na região de cabeça e pescoço. Isso se 

reflete nos diversos padrões de crescimento, comportamento clínico e prognóstico. A 

variabilidade de comportamento conforme a localização sugere propriedades 

tumorais intrínsecas distintas. Não obstante, circunstâncias relacionadas à anatomia 

local também são responsáveis por essas diferenças. Rodrigo et al., em 2001,125 

demonstraram haver variabilidade das alterações genéticas em diferentes sítios da 

cabeça e pescoço, através de análise de aneuploidia e perda de heterozigosidade. 

Além disso, um grupo de pesquisadores, ao estudar o câncer de boca em duas 

localizações diferentes – língua65 e mucosa jugal27 – utilizando a mesma 

metodologia de análise do proteoma através da espectrometria de massas por 

MALDI-TOF, encontraram diferentes proteínas com expressão aumentada ou 

diminuída, indicando diferentes perfis protéicos conforme a localização do tumor.  

BRAAKHUIS et al., em 2004, em sua revisão de literatura ressaltaram que 

o uso de tecido adjacente ao carcinoma como controle normal é questionável, 

apesar de ser uma prática comum. Os autores destacaram que um campo que 
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contém células geneticamente anormais envolve uma proporção considerável, 

superior a 30%, dos carcinomas de cabeça e pescoço, fenômeno conhecido como 

cancerização de campo. O campo pode alcançar mais do que 7 cm de diâmetro e 

consiste de células clonais relacionadas ao tumor. Portanto, isso indica que o epitélio 

adjacente ao tumor deve ser analisado para que se identifique anormalidades 

genéticas antes que seja considerado normal e usado como controle para 

comparação com carcinomas.18 

MASSANO et al., em 2006, destacaram em sua revisão que a análise da 

expressão do RNA global pode ser feita pela tecnologia de microarranjo (microarray) 

de DNA, que tem sido usada, inclusive para o câncer de boca, para obter o perfil da 

expressão gênica, associando essas informações com as características clinicas. 

Contudo, o microarranjo de cDNA analisa somente o transcriptoma, sendo que a 

função biológica é mediada, em sua maior parte, por proteínas. Os níveis de RNA 

nem sempre se correlacionam aos de proteínas e não são sensíveis às alterações 

pós-transcricionais. Recentemente, métodos de proteômica, como a eletroforese de 

gel 2D e espectrometria de massas têm sido usada para estabelecer o proteoma da 

saliva. A análise de múltiplos biomarcadores pode estabelecer padrões 

possivelmente associados ao prognóstico da doença.99 

 

2.1.3 Tabagismo e Etilismo – Risco para o Câncer de Boca 

A forte associação entre o uso de tabaco e o desenvolvimento de câncer 

de boca e orofaringe é bem estabelecida. A porcentagem de pacientes com câncer 

de boca que fumam é de duas a três vezes maior do que a da população em geral. 

Além disso, pacientes tratados para CCE de boca que continuam a fumar possuem 
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um risco de duas a seis vezes maior de desenvolver um segundo tumor primário na 

porção superior das vias aéreas e trato digestivo 109.  

MORSE et al., em 2007 avaliaram casos incidentes de displasia epitelial 

oral (n=273) e câncer de boca (n=181) e sua relação com tabagismo e etilismo, 

comparando os grupos com as duas condições. Quanto ao tabagismo, os autores 

concluíram que a relação com as duas condições era semelhante, enquanto que o 

consumo elevado de bebidas alcoólicas estava mais associado ao câncer de boca, 

podendo predizer o risco de transformação da displasia em câncer invasivo.106 

De acordo com BLOT et al., 1988, pelo menos 75% dos cânceres de 

cabeça e pescoço são atribuíveis a uma combinação de tabagismo e etilismo, além 

disso, passados 10 anos sem fumar, os ex-fumantes possuem risco de desenvolver 

câncer nessa região semelhante ao risco dos indivíduos que nunca fumaram.11 

HASHIBE et al., 2007, em um estudo multicêntrico internacional envolvendo 10.244 

casos (sendo 388 localizados em boca) e 15.227 controles, revelaram que dentre os 

não etilistas, o fumo foi o principal fator associado ao aumento de risco de câncer de 

cabeça e pescoço. Entre os não tabagistas, o consumo de álcool demonstrou 

associação com aumento do risco de desenvolver câncer de cabeça e pescoço.63 

KNUDSON, em sua revisão de 2001, destaca o conceito de que o câncer 

ocorre como conseqüência de diversas mutações somáticas e que a maioria dos 

tumores malignos possui muitas anormalidades cromossômicas. A incidência dos 

tipos comuns de câncer aumenta com a idade, o que seria explicado pelo acúmulo 

de múltiplas mutações. Porém a taxa de mutações pode ser alterada com o tempo, 

por exemplo, o início do hábito de fumar aceleraria as mutações no câncer de 
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pulmão e outros tipos de câncer influenciados pelo tabaco, devido ao seu efeito 

mutagênico.85 

No Brasil, um terço da população adulta fuma, sendo 16,7 milhões de 

homens e 11,2 milhões de mulheres. Apesar de a prevalência de fumo nos homens 

ainda ser maior em todas as faixas etárias, o número de mulheres fumantes vem 

aumentando consideravelmente, assim como o de jovens. As maiores reduções do 

tabagismo têm ocorrido nas classes sociais mais altas.101  

Em revisão de literatura sobre o tabaco e a saúde bucal, BOTELHO et al., 

2004, destacaram que muitos carcinógenos presentes no tabaco são detectados e 

quantificados na saliva de fumantes, tais como o benzopireno e as nitrosaminas. 

Além disso, marcadores biológicos que indicam estresse oxidativo são 90% mais 

comuns em fumantes do que em não fumantes. Os autores destacaram que uma 

das hipóteses da carcinogênese bucal se relaciona a esse estresse oxidativo 

aumentado no fumante, com produção aumentada de radicais livres que induziriam a 

mutações genéticas.14 

Ao estudarem fatores de risco para o câncer de boca e orofaringe em 

adultos jovens (abaixo de 46 anos de idade), da Suíça e da Espanha, RODRIGUEZ 

et al., 2004, encontraram nos 137 casos estudados em relação aos 298 controles, 

que o tabaco foi responsável por 77% dos casos de câncer nessa população, o 

álcool por 52% e o baixo consumo de vegetais por 52%, sendo a combinação dos 

três fatores responsável por 85% dos casos – cenário que não difere muito da 

população em geral com câncer de boca e orofaringe nesses países. Dos pacientes 

analisados, apenas 50 (36,5%) estavam abaixo dos 41 anos de idade e apenas 14 

nunca fumaram.126 
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ZAVRAS et al., em 2001, ao conduzirem um estudo caso-controle na 

Grécia com 110 carcinomas de boca e orofaringe, encontraram que os casos em 

mulheres (n=42) não apresentavam níveis elevados de consumo de tabaco e álcool 

em relação aos controles, contudo, em mulheres tabagistas o risco aumentava mais 

do que em homens com níveis similares de exposição. Os autores destacaram a 

necessidade de maiores investigações a respeito da etiologia e fatores de risco para 

o carcinoma de boca e orofaringe nas mulheres.162 

As características clínicas e genéticas dos carcinomas de cabeça e 

pescoço diferem entre os fumantes e os não-fumantes. Os tumores de não-fumantes 

são mais freqüentes em mulheres e indivíduos jovens, possuindo uma freqüência 

mais baixa de alterações genéticas comuns, o que sugere que as mutações desses 

tumores permanecem desconhecidas.86  

A exposição ambiental à fumaça de cigarro, ou seja, o fumo passivo 

parece aumentar o risco de desenvolver carcinoma de cabeça e pescoço, mesmo 

para os indivíduos que nunca fumaram ativamente, tal aumento de risco pode ser 

atribuído aos efeitos genotóxicos dos carcinógenos na fumaça do cigarro, incluindo 

nitrosaminas e hidrocarbonetos policíclicos.115 

O HPV de alto risco, principalmente o tipo 16, tem sido indicado como 

agente causador em até 70% dos tumores malignos de orofaringe, principalmente 

em indivíduos não tabagistas e não etilistas. Os principais sítios são a tonsila 

palatina e a tonsila lingual.32,115,141. Na cavidade oral, o HPV é mais frequentemente 

detectado em indivíduos HIV positivos, persistindo ali por períodos prolongados.115 

Nos 2/3 anteriores da língua, normalmente não está presente.25,134 



Revisão de Literatura 

 

30 

O álcool interage com o tabaco no desenvolvimento do câncer oral, sendo 

que efeitos sinérgicos dessa associação já foram demonstrados.89 A associação de 

tabagismo e etilismo com prognóstico tem sido estudada 

exaustivamente,1,41,51,54,90,112 no entanto, raramente pôde ser comprovada.41,90 O 

consumo de bebidas alcoólicas aumenta cerca de nove vezes o risco de desenvolver 

câncer de boca, e quando associado ao tabagismo, o risco torna-se 35 vezes maior. 

A ação do álcool facilita a atuação dos agentes carcinogênicos presente no 

cigarro.31,82 

Atualmente existem evidências sobre o potencial carcinogênico do álcool, 

diferentemente do passado, quando havia dificuldade de estudar as correlações 

entre álcool e câncer de boca devido ao pequeno número de pacientes que somente 

bebiam, porém não faziam uso do tabaco.59,64 FIORETTI et al., em 1999 realizaram 

um estudo caso-controle no norte da Itália para avaliar fatores de risco para o câncer 

de boca e orofaringe em não-fumantes, totalizando 42 casos (10 homens e 32 

mulheres, idade média 62 anos) e 864 controles atendidos entre 1984 e 1993. O 

principal fator de risco nesse grupo de pacientes foi o consumo de álcool 

(principalmente vinho), com aumento de 3 vezes no risco para os etilistas. O 

consumo de manteiga apresentou relação direta com o câncer e o consumo de 

frutas e cenoura foi protetor.49 

Em 2004, ao analisarem o genótipo do alelo da desidrogenase alcoólica 

(ADH) 1C em um estudo caso-controle com 107 etilistas inveterados com câncer do 

trato aerodigestivo superior e 103 controles etilistas, VISAPÄÄ et al., concluíram que 

etilistas inveterados homozigotos para o alelo ADH1C apresentam uma 

predisposição para desenvolver câncer dessa região, provavelmente em razão dos 
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níveis aumentados de acetaldeído, que é um agente carcinogênico, na saliva após o 

consumo de álcool.149 

Em 2004 HARRIS et al. avaliaram uma amostra de 693 indivíduos (77% 

homens, 92,6% brancos com média de idade 40,5 anos) com histórico de alcoolismo 

ou de alcoolismo associado a drogas internados em instituições de Londres para 

detectar possíveis lesões orais presentes nesse grupo de risco. Foram encontradas 

227 lesões em 195 pacientes (28% dos casos), dentre elas ceratose friccional foi a 

mais comum, seguida por cicatriz no lábio e candidíase. Somente três leucoplasias 

orais foram encontradas e apenas um caso de carcinoma oral, já tratado. Houve alta 

prevalência de tabagismo em ambos os grupos.62 

BOFFETTA e HASHIBE em 2006 revisaram os estudos que estabelecem 

uma associação causal entre o consumo de álcool e diversos tipos de câncer 

(cavidade oral, faringe, laringe, esôfago, fígado, intestino, reto e de mama em 

mulheres). Os autores destacaram que os mecanismos através de que o consumo 

de álcool exerce efeito carcinogênico ainda não foram totalmente definidos, mas 

para os neoplasmas malignos de cabeça e pescoço estão provavelmente envolvidos 

os danos provocados ao DNA pelo acetaldeído, com fortes evidências, e com 

evidências de moderada a fraca o papel solvente para outros carcinógenos, 

deficiências nutricionais associadas (p.ex., em vitamina A e folato), geração de 

espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio e a carcinogenicidade de outros 

constituintes presentes nas bebidas alcoólicas. A European code against cancer 

recomenda não ultrapassar o consumo diário de bebidas alcoólicas de duas doses 

(20 a 30 g de álcool) para homens e uma dose para mulheres.12 
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De acordo com as recomendações Canadenses para o consumo de baixo 

risco de bebidas alcoólicas, a ingestão de bebidas alcoólicas não deveria exceder 14 

doses padrão por semana para homens e 9 doses para mulheres, sendo que a dose 

padrão de cerveja tem 341 mL, 142 mL de vinho ou 43 mL de destilados. Contudo, 

para a doença isquêmica cardíaca e infarto isquêmico, o álcool possui um papel 

protetor quando consumido em quantidades que variam de 70 g (5 doses) a 700 g 

por semana. No entanto, os autores enfatizaram que não seria indicado iniciar o 

etilismo visando seu efeito protetor cardíaco e sim adotar outras medidas protetoras, 

como dieta saudável e exercícios.13 

Estudos epidemiológicos mostram que o álcool isoladamente contribui 

para 16% das mortes por câncer de boca e orofaringe e o fumo seria responsável 

por 42% desses óbitos, sendo que nos países desenvolvidos os números aumentam 

para 33% e 71%, respectivamente. Esse achado se deve à maior e mais longa 

exposição ao tabaco e álcool nesses países, principalmente em homens. As mortes 

atribuíveis aos fatores de risco (tabaco e álcool) também mostraram diferença 

marcante entre os sexos (66% para homens e 23% para mulheres), principalmente 

nos países de baixa renda.35 

 

2.2 BIOMARCADORES NA SALIVA 

Há um interesse crescente em todo o mundo pela análise da saliva 

através de genômica, transcriptômica e proteômica, já que essa é uma fonte não 

invasiva de rica informação genética. No caso da saliva, dois aspectos principais do 

diagnóstico do câncer devem ser distinguidos – sendo um o diagnóstico do câncer 

de boca (que tem contato direto com a saliva) e outro o diagnóstico do câncer em 
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outras localizações. O câncer de boca em estádio avançado geralmente pode ser 

detectado pela inspeção da cavidade oral. Por outro lado, os carcinomas orais 

iniciais não são visíveis e podem não ser diagnosticados e tratados a tempo. O 

proteoma salivar também pode ser usado para a detecção do tumor.45  

No passado, os biomarcadores foram usados primariamente como 

indicadores prognósticos para os pacientes com tumores de cabeça e pescoço. Mais 

recentemente, o papel dos biomarcadores tem sido grandemente expandido para 

abranger todos os aspectos do cuidado ao paciente, desde a detecção precoce do 

câncer até o estadiamento mais preciso do tumor e mesmo a seleção daqueles 

pacientes mais propensos a se beneficiar de terapias específicas, até vigilância 

tumoral pós-tratamento. Um dos caminhos mais promissores em relação ao 

diagnóstico precoce do câncer tem sido a habilidade em usar a saliva como 

substrato para a avaliação de biomarcadores.115 

A saliva apresenta diversas funções110 (Fig. 1) e impede que haja contato 

direto dos compoentes da fumaça do cigarro com a mucosa oral. Contudo, ela 

interage com os produtos da fumaça do cigarro, produzindo um efeito sinérgico 

baseado na reação de oxirredução entre os metais ativos da saliva e os radicais 

livres de baixa reatividade da fumaça de cigarro, o que resulta em radicais livres 

muito ativos, fazendo com que a saliva perca suas propriedades antioxidantes. A 

fumaça de cigarro, além disso, destrói vários componentes salivares, como a 

peroxidase, uma das mais importantes enzimas antioxidantes da saliva.124 
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Figura 2: Funções da Saliva (Amerongen et al., 2007).
110

 

LIAO et al., em 2000, estudando uma população de Taiwan realizaram a 

extração do DNA da saliva de 10 pacientes com CCE de boca e 27 controles 

normais. Foram feitas amplificações por PCR do intron 6 e do exon 4 do TP53, 

seguida de sequenciamento do DNA. Os autores encontraram mutações no exon 4 

da p53 mais prevalente no DNA salivar dos pacientes com câncer de boca. Além 

disso, a quantidade de DNA recuperado da saliva foi suficiente, na maioria dos 

casos, para permitir amplificação por PCR e o protocolo descrito foi rápido, barato e 

fácil de realizar, o que pode torná-lo útil em estudos epidemiológicos em relação à 

carcinogênese bucal.92  

Em 2001, EL-NAGGAR et al., realizaram análise de microssatélite em 

regiões do cromossoma freqüentemente alteradas no CCE de cabeça e pescoço, 

analisando tanto o tecido tumoral quanto a saliva de 37 pacientes. Foi detectada 

perda de heterozigosidade (LOH) em pelo menos 1 dos 25 marcadores estudados 

em 86% dos tumores e 49% das amostras de saliva. Foi encontrada associação 
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significativa da LOH com tabagismo e etilismo. Os autores sugeriram o uso de 

células epiteliais na saliva de pacientes com CCE de cabeça e pescoço para análise 

genética e concluíram que a LOH em alguns locus cromossômicos aparentemente 

está associada ao consumo de álcool e tabaco.42 

Mais recentemente, JIANG et al., em 2005, relataram um aumento do 

conteúdo de DNA mitocondrial na saliva de pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço. A análise multivariada revelou uma associação significativa e independente 

do diagnóstico de CCE de cabeça e pescoço, idade e tabagismo com o aumento do 

conteúdo de DNA mitocondrial ou nuclear.76 

Proteínas salivares como CEA, defensina-1, TNF-alfa, IL-1, 6 e 8, CD44 

demonstraram aumento em sua detecção em pacientes com câncer de boca. A 

maioria desses estudos se baseou em ensaios imunológicos de produtos gênicos 

individuais.2,137 Espera-se que os biomarcadores proteômicos, quando combinados, 

aumentem a sensibilidade e especificidade da detecção do câncer humano.68 

Níveis salivares aumentados de defensina-1, antígeno cancerígeno CA 

15-3, proteínas marcadoras tumorais, como c-erb-2 ou CA-125 e anticorpos contra a 

proteína supressora de tumor p53 parecem marcadores promissores do câncer de 

boca e de outros neoplasmas malignos. No futuro, um perfil proteômico global da 

saliva com métodos de análise do proteoma recém-desenvolvidos provavelmente 

resultará em outras sequências de peptídeos candidatas para detecção com alta 

sensibilidade.45,68  

Marcadores protéicos na saliva foram bem demonstrados para o 

diagnóstico da Síndrome de Sjogren. Recentemente, marcadores salivares da 

parótida foram descobertos para essa doença usando SELDI-TOF-MS e gel 2D 
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DIGE, contudo, as proteínas encontradas como candidatas a biomarcador 

permanecem por ser validadas69, assim como para o líquen plano oral (YANG, 

2006).160 

Estudos atuais com eletroforese e proteômica mostram que na análise da 

saliva normal há pouca diversidade em termos de variedade de acessos e uma alta 

complexidade em termos de número de manchas (spots) de proteínas que 

identificam o mesmo acesso, sendo dois terços das manchas identificadas como 

amilases, cistatinas e imunoglobulinas. Essa diversidade pode ser de interesse no 

desenvolvimento de ferramentas diagnósticas não invasivas para diversas 

doenças.66,67 

Quando comparado ao sangue, a saliva pode expressar marcadores mais 

sensíveis e específicos para certas doenças locais da boca. Por exemplo, a saliva 

contém proteínas expressas localmente distintas do soro que podem ser melhores 

indicadores da doença oral. Há razões convincentes para usar a saliva como fluido 

diagnóstico para monitora o início e a progressão do câncer de boca. A saliva é o 

fluido que drena as lesões e observa-se nela o aumento do RNA e das proteínas do 

câncer de boca.69  

 

2.3 ANÁLISE PROTEÔMICA E CÂNCER DE BOCA 

2.3.1 Proteômica – Visão Geral 

O termo proteoma foi usado pela primeira vez por WASINGER et al. 

(1995), tendo sido definido como o ―conjunto de proteínas expressas por um 

genoma, uma célula ou um tecido‖.153 Atualmente, há outras definições para o termo 
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proteoma, mas a que melhor o caracteriza é ―a análise sistemática de proteínas e 

suas características, quantidades e funções‖. A evolução da biotecnologia contribuiu 

para que o proteoma deixasse de ser uma análise isolada de química de proteínas 

para que se tornasse uma tecnologia de larga escala que pode ser aplicada às 

diversas áreas de pesquisas biomédicas e na clínica. A aplicação moderna da 

espectrometria de massas para identificação de seqüências peptídicas fez com que 

a tecnologia de proteoma tenha se tornado a melhor maneira de analisar a 

expressão gênica, confrontando-se com a tecnologia dos microarrays de DNA e 

RNA.8  

A importância de se analisar as proteínas diretamente reside no fato de 

que elas desempenham as funções fisiológicas e patológicas nas células, além 

disso, estão sujeitas às modificações pós-traducionais, as quais vão influenciar o 

enovelamento correto para formação da estrutura tridimensional, a localização, a 

interação com outras proteínas, formando a estrutura quaternária muitas vezes 

fundamental para se tornarem funcionais. A taxa de transcrição, medida através de 

RNA mensageiro, nem sempre tem uma relação direta com a atividade biológica da 

proteína ou das proteínas (no caso de haver clivagem), sua função ou quantidade.8 

A técnica mais usada de separação de proteínas é o gel bidimensional 

(2D) que foi usado pela primeira vez por O´FARRELL.111 Na primeira dimensão as 

proteínas são separadas de acordo com seus pontos isoelétricos (focalização 

isoelétrica); e na segunda dimensão as proteínas são separadas com base em seus 

pesos moleculares. Um passo muito importante para a reprodutibilidade e resolução 

dos géis 2D foi dado quando foi introduzido o gradiente imobilizado de pH (IPG), em 

que o gel com o gradiente de pH fica imobilizado sobre uma fita de plástico.9 

Atualmente, as fitas IPG estão disponíveis comercialmente. Os géis 2D podem ser 
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corados de várias maneiras, sendo as mais comuns a coloração com azul de 

Coomassie ou a impregnação com prata. A quantificação pode ser feita através da 

medida de intensidade da mancha no gel com programas específicos de 

computador. 

Uma vez identificada uma mancha no gel 2D de interesse para estudo, 

essa mancha pode ser excisada com o gel e a proteína pode ser digerida com 

tripsina no gel. A tripsina cliva as ligações peptídicas depois de lisina e arginina 

gerando assim um conjunto de peptídeos característicos de cada proteína. Esses 

peptídeos resultantes podem ser identificados através de espectrometria de massas, 

geralmente aplicando-se a metodologia de ionização por dessorção a laser assistida 

por matriz – tempo de vôo (matrix-assisted laser desorption ionization – time of 

flight), MALDI-TOF. Nesta técnica, os peptídeos são dissolvidos numa solução que 

seca e cristaliza (matriz) e que é capaz de absorver radiação ultra-violeta. Pulsos 

(também chamados popularmente de tiros) de radiação ultra-violeta fazem com os 

peptídeos presos na matriz sejam ionizados, dessorvidos da matriz e acelerados por 

um campo eletromagnético o qual vai separá-los de acordo com a sua razão 

massa/carga (m/z). O analisador de massas detecta o tempo de vôo (TOF) dos 

peptídeos, que é proporcional a sua massa. O resultado da análise é um gráfico ou 

mapa peptídico ou ―fingerprinting”, expresso em relação as suas razões de m/z 

(massa/carga), que quando comparado com banco de dados disponíveis na internet, 

fornece dados sobre a identificação e modificações pós-traducionais (fosforilação, 

glicolização, acetilação, nitrolisação, ubiquitização, farnelização, sulfatação) da 

proteína em questão. O MALDI-TOF-TOF pode ser considerado uma evolução e 

realiza a análise em série (ou in tandem) dos peptídeos, possibilitando o 

sequenciamento da proteína em questão.8 
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No que diz respeito às limitações, o método de 2D-PAGE é bastante 

trabalhoso e demorado; além disso, existe a dificuldade de se observar proteínas 

nos extremos de pI ou massa molecular, assim como proteínas pouco abundantes 

ou muito hidrofóbicas. No entanto, é um método bastante eficiente possibilitando boa 

resolução de amostras complexas, fornecendo a massa molecular e pI das proteínas 

analisadas, além de colher informações como alterações ao nível da expressão 

protéica e presença de modificações pós-traducionais.56 

HA et al., em 2009, em revisão de literatura sobre técnicas de biologia 

molecular utilizadas para o estudo do câncer de cabeça e pescoço destacou que as 

diversas técnicas existentes aumentaram o conhecimento da biologia do câncer em 

geral e dos mecanismos subjacentes ao câncer de cabeça e pescoço, mas também 

levaram à constatação da complexidade desse processo patológico. Os autores 

afirmam que a proteômica tem demonstrado resultados promissores nesse campo e 

que os padrões detectados e as proteínas identificadas podem ser usadas para 

caracterizar os tumores, assim como prover insights sobre os mecanismos 

envolvidos na carcinogênese. Contudo, ainda são esperados avanços 

principalmente na área de bioinformática para melhor compreensão dos dados 

gerados nos estudos de proteômica, o que poderá permitir o diagnóstico, resposta à 

terapia e recorrência por um simples exame de sangue61 ou análise da saliva.69 

 

2.3.2 Proteômica e Câncer de Boca – Análises a partir do Tecido Tumoral 

A análise do proteoma do carcinoma de células escamosas se apresenta 

como um campo em crescimento. HE et al., em 2004, relataram a primeira análise 

proteômica do carcinoma de células escamosas de língua que pesquisou proteínas 
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relacionadas ao tumor. O perfil da expressão protéica de 10 CCE de língua e de 

suas margens de ressecção cirúrgicas consideradas normais foram analisados por 

gel de eletroforese 2D e espectrometria de massa MALDI-TOF. Algumas proteínas 

associadas ao tumor, incluindo as proteínas do choque térmico HSP 60 e HSP 27, α 

B-cristalina, miosina, calgranulina B, tropomiosina e galactina 1 estavam 

significativamente alteradas nos carcinomas de língua quando comparadas às 

margens normais. Os autores enfatizaram a importância das proteínas na 

compreensão da patogênese molecular do carcinoma, além do potencial de 

aplicação clínica como biomarcadores, permitindo que o tumor seja identificado em 

estádios iniciais em indivíduos de alto risco e também que a resposta ao tratamento 

seja prevista ou que carcinomas recorrentes sejam detectados mais rapidamente 

após o tratamento.65 

Posteriormente, o mesmo grupo de pesquisadores27 realizou a análise do 

proteoma em CCE da mucosa jugal, um tumor agressivo e muito comum na Ásia 

Central e Sudeste Asiático, devido ao hábito de mascar betel e fumar tabaco. 

Também foi feito Western blot em gel bidimensional. Os autores identificaram o 

aumento de proteínas como as do choque térmico, enzimas glicolíticas, antígenos 

tumorais, proteínas do citoesqueleto e proteínas envolvidas nas vias de sinalização 

mitocondrial e intracelular. As grandes variações nos tipos de proteínas indicaram 

que múltiplas vias celulares estariam envolvidas na tumorigênese. Os autores 

sugeriram que pelo menos o antígeno CCE, a proteína G, a glutationa S-transferase, 

a dismutase superóxido manganase, as anexinas, o canal de ânions voltagem-

dependente, a ciclofilina A, a estratifina e a galactina 7 se tornem proteínas-alvo no 

desenvolvimento de estratégias contra a doença. 
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Utilizando LC-MS/MS, BAKER et al., 2005, propuseram essa nova 

metodología de análise proteômica ao estudarem uma amostra de 5 tecidos 

parafinizados advindos de pacientes do sexo masculino com CCE de língua, em 

comparação com 5 mucosas adjacentes histopatologicamente sem alterações. A 

porção epitelial do tumor e da mucosa normal foi separada do estroma através de 

microdissecção a laser. Os autores encontraram uma diminuição das citoceratinas 

13 e 19 no tumor e propuseram que sua presença poderia ser usada como um 

marcador clínico para indicar margens cirúrgicas adequadas. As proteínas do 

choque térmico (HSP 70 e 90) foram encontradas apenas nas amostras tumorais e 

não no tecido adjacente. Foram encontradas também proteínas geralmente 

expressas em baixas quantidades, como Wnt-6, Wnt-14 e PIGF (fator de 

crescimento de placenta). Através de imuno-histoquímica foi possível detectar a 

citoceratina 13 somente no epitélio normal e forte expressão de HSP 90 nas células 

tumorais.3 

TURHANI et al., 2006, analisou 10 amostras de CCE de boca (5 homens 

e 5 mulheres) em comparação com 10 amostras controles advindas do tecido 

aparentemente normal adjacente ao tumor através de gel bidimensional e MALDI-

TOF-MS. Durante a preparação da amostra houve centrifugação com diferentes 

velocidades para enriquecê-la com proteínas citossólicas e mitocondriais. Os autores 

encontraram 20 proteínas com expressão alterada no CCE de boca, estando 14 

aumentadas e 6 diminuídas em comparação como o controles. Dentre elas 

destacaram-se a cofilina, o precursor da proteína C-reativa, a cadeia m da creatino-

cinase, a proteína de ligação ao ácido graxo, a ceratina tipo II, as cadeias leves 2 e 3 

da miosina, a cinase A do nucleosídeo difosfato, fosfoglicerato mutase 1, a 

placoglobulina e a proteína de ligação ao ácido retinóico II.145 
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Um estudo conduzido por LO et al., 2007, em CCE de boca, utilizou 10 

amostras de tumores de pacientes chineses e a mucosa adjacente ao tumor como 

controle normal. Para analisar as proteínas mais expressas, foram feitos proteômica 

através de gel 2D e nanoLC-MS/MS e RT-PCR em tempo real, sendo identificadas 

41 proteínas comumente expressas em maior quantidade nos CCE de boca. Dentre 

elas, os autores destacaram αB-cristalina, tropomiosina 2, miosina de cadeia leve 1, 

HSP 27, estratifina, vimentina, glutationa S-transferase e a superóxido desmutase 

Mn (MnSOD). Em relação à análise por RT-PCR em tempo real, foi identificada a 

expressão gênica aumentada de αB-cristalina, HSP 27 e MnSOD. Os autores 

concluíram que essas proteínas podem ser usadas em estudos futuros como 

marcadores diagnósticos ou alvo terapêutico para o CCE de boca.95 

O mesmo grupo de pesquisadores realizou um estudo comparando 

pacientes com CCE de boca (excluídos orofaringe e lábio) positivos para o HPV 18 e 

negativos para o vírus. Foram incluídos 82 casos, todos usuários de tabaco e do 

masco do betél, dos quais 11 foram positivos para HPV 18. Foi feita hibridização de 

subtração por supressão, extração das proteínas, confecção de gel 2D, análise por 

nano LC-MS/MS e imuno-histoquímica para o anticorpo S100A8. Sete proteínas 

estavam aumentadas mais de 10 vezes no grupo HPV+: estratifina, capZ alfa-1, 

apolipoproteína A1, HSP27, arginase-1, p16INK4A e S100A8. Todas os casos 

HPV18+ foram positivos para S100A8 na imuno-histoquímica, e apenas 4 casos 

entre os 82 negativos para HPV18.94 

ROESCH-ELY et al., em 2007, analisaram o proteoma, através de 

espectrometria de massas utilizando o SELDI-TOF (surface-enhanced laser-

desorption-ionization time-of-flight), de 113 amostras de CCE de cabeça e pescoço, 

99 mucosas distantes do tumor, 18 adjacentes ao tumor e 73 normais/saudáveis. 
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Dentre os 94 CCE primários, apenas 7 eram localizados em boca. Também foram 

analisadas 19 amostras de linfonodos e recorrências. Os autores demonstraram que 

apenas 59,6% das biópsias de mucosa distantes do tumor foram classificadas como 

normais e que 72% das mucosas adjacentes ao tumor foram classificadas como 

aberrantes. Tais dados comprovaram a existência de um campo de células 

geneticamente alteradas com histopatologia insuspeita. Além disso, os autores 

encontraram, ao comparar os perfis protéicos de 32 pacientes com os dados de 

acompanhamento clínico, uma associação significativa dos perfis aberrantes com a 

recorrência do tumor.127 

Utilizando gel bidimensional e MALDI-TOF-MS, KOHEN et al., 2008, 

estudaram uma amostra de 10 pacientes com CCE de boca em estádio avançado e 

o tecido adjacente normal desses tumores. Foi construído um banco de dados com 

os dados advindos das amostras de sangue e tecido (fração citossólica e 

mitocondrial), totalizando 350 proteínas identificadas. Vinte mostraram diferenças 

entre os grupos, estando 16 aumentadas. Dentre elas, oito (cadeia m da creatino 

cinase, glutationa S-transferase, estratifina, nucleosídeo difosfato cinase A, HSP 27, 

proteína C-reativa, anexina II e proteína semelhante ao retinoblastoma 2) mostraram 

ligação com outros três produtos gênicos importantes na carcinogênese oral, o p53, 

MYC e MYCN. Foi feita validação por RT-PCR para avaliar os níveis de expressão 

do mRNA do TP53, c-Myc e N-Myc e imuno-histoquímica para estratifina, com níveis 

tumorais aumentados de TP53, c-Myc e estratifina.87 

RALHAN et al., 2009, utilizaram LC-MS/MS multidimensional para analisar 

15 amostras de tecido de CCE de boca marcadas com tags de massa isobárica para 

quantificação relativa e absoluta através do iTRAQ. Foram identificadas 811 

proteínas não-redundantes, apresentando algumas difrença de abundância, dentre 



Revisão de Literatura 

 

44 

elas a estratifina, a YWHAZ, S100-A2, S100-A7 (psoriasin) e S100-A11 

(calgizarrina), protimosina alfa (PTHA), cadeia A da desidrogenase L-lactato, 

glutationa S-transferase Pi, proteína EB1 de ligação a APC e fascina.121 

PATEL et al., 2008, utilizou uma abordagem proteômica combinando 

captura de tecido parafinado por microdissecção a laser e LC-MS/MS para analisar 

uma amostra de 12 pacientes com CCE de boca (4 de cada grau de diferenciação 

histológica) e 4 amostras de epitélio escamoso normal. Centenas de proteínas foram 

identificadas, incluindo proteínas envolvidas no controle do ciclo celular, na 

angiogênese e na metástase. Foi feita validação por imuno-histoquímica das 

citoceratinas 4 (mais abundante no tecido normal) e 16 (menos abundante no tecido 

normal), da desmoplaquina, da desmogleína 3 (ambas com níveis parecidos nas 

diferentes amostras) e da vimentina (presente apenas no tumor).117 Outras proteínas 

previamente descritas também foram encontradas, como a anexina A1, calgranulina 

A e B, HSP 27 e 70, glutationa S-transferase P e a tiorredoxina. 

 

2.3.3 Proteômica e Câncer de Boca – Análises a partir da Saliva  

HU et al., em 2007, analisaram amostras de saliva de 20 pacientes com 

câncer de boca e 20 controles por MALDI-TOF MS, cromatografia líquida acoplada a 

um MS e Nanospray MS/MS. Após a identificação das proteínas de interesse, foi 

feito Western Blot de uma delas, a tioredoxina, que se revelou aumentada em 3 

vezes quando comparada ao controle, confirmando os achados do MALDI-MS. Os 

autores concluíram que a tioredoxina pode ser um forte candidato a biomarcador 

para a detecção do CCE de boca.71  
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DOWLING et al, em 2008, analisaram uma amostra de saliva de 8 

pacientes com carcinomas de células escamosas de cabeça e pescoço, nenhum 

deles de cavidade oral, comparando com o controle, usando análise de 2D DIGE e 

subsequente espectrometria de massas para identificação das proteínas. Beta-

fibrina, proteína S100 de ligação ao cálcio, transferrina e cadeia pesada da 

imunoglobulina e cofilina-1 estavam significativamente aumentadas. Os autores 

utilizaram análise por imunoblot para confirmar a abundância aumentada da proteína 

S100 de ligação ao cálcio e encontraram um aumento de 4,6 vezes.40 

Ao analisarem o metabonoma da saliva de 20 casos de CCE de boca, 20 

casos de línquen plano oral e 7 casos de leucoplasia, quando comparados a 11 

doadores saudáveis pareados por idade, utilizando LC/MS, YAN et al., 2008 

propuseram uma abordagem diagnóstica baseada em seus achados de proteômica, 

através de um complexo modelo matemático de análise do componente principal 

(PCA). O modelo foi capaz de distinguir as amostras de CCE das demais, contudo a 

análise de componente principal hierárquica (HPCA) foi necessária para distinguir o 

líquen plano oral, da leucoplasia e do controle. Através da identificação com auxílio 

de bases de dados disponíveis na internet e análise em série por MSn (tandem MS) 

e TOF/MS, foram identificados 14 prováveis biomarcadores para CCE de boca, 13 

para líquen plano e 11 para leucoplasia, que serão apresentados em futuras 

publicações.159 

Para avaliar possíveis biomarcadores para o líquen plano oral, uma 

condição pré-maligna, YANG et al., 2006, compararam a saliva total de seis 

pacientes com diagnóstico clínico-patológico da doença e a saliva de pacientes 

saudáveis paredos por sexo e idade, utilizando para tanto a eletroforese 

bidimensional e o MALDI-TOF/MS. Os autores encontraram 20 manchas com 
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diferença de abundância entre os grupos, que representavam 8 proteínas. Dentre 

elas se destacaram a procalicreína urinária e a PLUNC (proteína associada ao 

epitélio do carcinoma do palato, pulmão e nariz).160 

Diferentemente dos demais (Tabela 1), XIE et al., 2008, ao invés de 

analisar a fração solúvel da saliva comparando a outros grupos com ou sem doença, 

analisou as células presentes na saliva total de pacientes com CCE de boca, 

gerando um catálogo das proteínas identificadas por uma nova metodologia 

proteômica. Os autores utilizaram 3 dimensões de fracionamento dos peptídeos, 

utilizaram uma mistura da saliva de quatro pacientes com câncer de língua e 

identificaram mais de 1000 proteínas humanas e outras 30 proteínas bacterianas, 

através de um espectrometrômetro LTQ linear íon trap, utilizando um modo MS 

seguido por quatro MS/MS.158 



   

 

Tabela 1: Estudos utilizando saliva para análise proteômica de carcinomas de cabeça e pescoço e desordens potencialmente malignas. 

Autor/ano n Controle 
Local e 
Estádio 

Metodologia 
Proteínas 

aumentadas 
Proteínas 

diminuídas 
Validação 

DOWLING 
et al., 
2008 

8 

8 – outros 
tipos de 

lesões em 
CP 

Seio maxilar, 
esôfago, 

faringe, fossa 
piriforme, 

laringe 

Gel 2D e LC-MS 

Transferrrina, 
Calgranulina B, 

cadeia pesada da 
imunoglobulina, 
região constante 

gama 2, beta 
fibrina, cofilina 1 
(não muscular) 

Transtirretina 
Western blot 
da Calgra-
nulina B 

HU et al., 
2007 

20 

20 – idade, 
sexo e 

tabagismo 
comparáveis 

Boca 

MALDI-TOF, 
LC-MS/MS, 
Nanospray 

MS/MS 

46 proteínas aumentadas ou 
diminuídas significativamente. 

Maior número de proteínas 
downregulated 

Western blot 
da Actina e 
tireodoxina 

YAN et 
al., 2008 

20 
CCE, 

20 
LPO e 

7 
Leuco
plasias 

11 – pareado 
por idade 
(média 38 

anos) 

Boca LC/MS 
Não especificou. Resultados serão 

publicados posteriormente. 
Não fez 

YANG et 
al., 2006 

6 LPO 
6 – pareado 
por sexo e 

idade 
Boca 

Gel 2D e 
MALDI-TOF/MS 

Procalicreína 
urinária 

PLUNC Não fez 

CP – cabeça e pescoço; CCE – carcinoma de boca; LPO – líquen plano oral 



   

 

2.3.4 Proteômica e Câncer de Boca – Análises a partir do Sangue e de 

Cultura de Células 

CHENG et al., em 2005, analisaram o plasma de 29 pacientes saudáveis 

e compararam com o de 57 pacientes portadores de câncer de boca, justificando 

que não há um marcador plasmático para detecção do câncer de boca. A análise do 

proteoma plasmático foi feita por espectrometria de massas utilizando o MALDI-TOF. 

Foram encontrados 6 marcadores que apresentaram diferenças entre os pacientes 

com câncer o os controles, contudo um fragmento da cadeia alfa do fibrinogênio 

apresentou a maior sensibilidade e especificidade para o câncer.28 

Para aumentar a percepção sobre os mecanismos moleculares da 

carcinogênese e identificar biomarcadores em potencial para o CCE de boca, KOIKE 

et al., 2005, realizaram o perfil proteômico comparativo entre linhagens celulares de 

ceratinócitos normais e de CCE de boca (HSC-2 e 3), usando eletroforese em gel 

bidimensional diferencial fluorescente seguido por MALDI-TOF/MS. Os autores 

encontraram 22 proteínas com diferença de abundância significativa (com diferença 

de pelo menos 2 vezes em seu volume), estando 9 manchas com volume 

aumentado e 13 diminuídas, dentre eles a anexina A1, proteína de choque térmico 

27, laminina A/C, antagonista do receptor 1 da interleucina, estatmina 1 e superóxido 

dismutase 2.88 

Utilizando cultura de células para comparar o perfil protéico de 

ceratinócitos normais e linhagens de CCE de boca (HSC-2, HSC-3, HSC-4, Ho-1-N-

1, Ca9-22, SKN3, Kosc2, KON,SAT, SAS, OK92, Sa3 e H1) KATO et al., 2006, 

através de eletroforese de gel bidimensional e MALDI-TOF/MS identificaram 3 

proteínas com níveis aumentados (aldolase C, desidrogenase hidroxiacil-coenzima A 
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similar, proteína 3 relacionada à distrofina) e 3 diminuídas (creatina cinase, acetil-

coenzima A aciltransferase, cinase A 1D mioinositol, 1,4,5 trifosfato ou ITPKA). 

Através de Western Blot houve confirmação da diminuição de ITPKA e análise 

imuno-histoquímica mostrou diminuição de ITPKA em 40% das novas amostras 

teciduais, principalmente em tumores pouco diferenciados.81 

Para analisar o secretoma de duas linhagens celulares (OEC-M1 e 

SCC4), WENG et al., 2008, utilizaram gel unidimensional e MALDI-TOF e 

identificaram, entre outras, a proteína de ligação Mac-2, que estava elevada nos 

carcinomas de boca, tanto por análise imuno-histoquímica em 146 tumores, quanto 

por sua mensuração no soro (106 pacientes e 91 controles saudáveis). Análises em 

de RNA de interferência revelaram que essa proteína está envolvida na regulação 

do crescimento e da motilidade das células de CCE de boca. Outras proteínas 

identificadas incluíram: HSP 27, 90 e 70, moesina, glutationa S-transferase e 

peroxirredoxina-1. Os autores concluíram que os níveis séricos da proteína de 

ligação Mac-2 podem ser usados como uma possível ferramenta suplementar para 

auxiliar na detecção e monitoramento do câncer de boca. 154 

ZHOU et al., 2009 utilizaram uma abordagem metabonômica com uso de 

ressonância magnética nuclear para identificar diferenças no plasma de três grupos 

– pacientes com CCE de boca (n=33, estádio II e III), pacientes com leucoplasia oral 

(n=5) e um grupo controle saudável (n=28). As diferenças entre os grupos foram 

trabalhadas estatisticamente através da análise do componente principal (PCA) e da 

análise discriminante com calibração multivariada por quadrados mínimos parciais 

(PLS-DA), atingindo resultados satisfatórios para discriminar os grupos entre si. 

Melhores resultados foram obtidos quando dois casos de carcinoma in situ, do grupo 

de leucoplasia, foram classificados como CCE.164 
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Até o momento não foram conduzidos estudos almejando analisar o 

proteoma de pacientes tabagistas e etilistas comparados a pacientes sem esses 

fatores de risco. 

 

Diante do exposto, formularam-se as seguintes hipóteses: 

Há proteínas exclusivas da saliva de pacientes com leucoplasias em 

comparação com o grupo controle.  

Há proteínas exclusivas da saliva de pacientes com carcinoma de células 

escamosas de língua e/ou assoalho em comparação com a saliva do grupo controle. 

Há diferença no perfil de proteínas encontradas na saliva de pacientes 

tabagistas e etilistas com carcinoma de células escamosas de língua e/ou assoalho 

em comparação com o perfil protéico da saliva de pacientes com CCE de boca que 

não apresentam tais fatores de risco. 

 



   

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Descrever as características clinico-patológicas das lesões e analisar o 

perfil protéico da saliva de pacientes com leucoplasia oral e de pacientes com 

carcinoma de células escamosas de boca, usuários ou não de tabaco e álcool, em 

relação ao grupo controle.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analisar comparativamente o proteoma da saliva de pacientes portadores 

de leucoplasia oral em relação ao grupo controle. 
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2. Analisar comparativamente o proteoma da saliva de pacientes tabagistas 

e etilistas com carcinoma de células escamosas de boca em relação ao 

grupo controle. 

3. Analisar comparativamente o proteoma da saliva de pacientes não 

tabagistas e não etilistas com carcinoma de células escamosas de boca 

em relação ao grupo controle. 

4. Analisar comparativamente o proteoma da saliva de pacientes com 

carcinoma de células escamosas de boca tabagistas e etilistas em relação 

aos pacientes não-tabagistas e não-etilistas. 

 

 



   

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esse trabalho foi desenvolvido sob a forma de uma colaboração entre o 

Programa de Pós-graduação em Patologia da UFF, o Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), a Odontoclínica Central do Exército (OCEx) e a Rede Proteômica do Rio de 

Janeiro.  

As amostras dos pacientes com câncer de boca e parte das amostras de 

leucoplasia foram coletadas no Serviço de Cabeça e Pescoço do INCA, com 

supervisão do Dr. Fernando Dias e processadas na Divisão de Patologia (DIPAT) da 

mesma instituição, sob supervisão do Dr. Paulo Antônio Silvestre de Faria. A maioria 

(n=13) das amostras dos pacientes com leucoplasia oral foram coletadas no curso 

de Especialização em Estomatologia da Odontoclínica Central do Exército, sob 

coordenação da Dra. Silvia Paula de Oliveira e processadas no Departamento de 

Patologia do Hospital Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, sob 

supervisão da Profa. Simone Lourenço. O processamento inicial e o armazenamento 

da saliva foram feitos no Laboratório de Genética Aplicada do INCA, sob supervisão 

das Dras. Gilda Alves e Denise Abreu. A análise proteômica foi feita na Unidade de 
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Espectrometria de Massas e Proteômica (UEMP, Centro de Ciencias da Saúde – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ), sob responsabilidade da Profa. 

Russolina Zingali e no Laboratório de Biologia dos Sistemas (Instituto de Química – 

UFRJ), sob responsabilidade do Prof. Gilberto Domont.  

O trabalho foi aprovado no Comitê de Ética do INCA, sob o número 

056/07 (Anexo 1). 

 

4.1 CRITÉRIOS PARA A FORMAÇÃO DOS GRUPOS 

4.1.1 Critérios para Tabagismo e Etilismo 

Os casos e os controles foram entrevistados através de anamnese própria 

do estudo, durante sua estada no hospital (carcinomas) ou no ambulatório 

(leucoplasias) por entrevistadores treinados (DRCB, RCL, LDRG) usando 

questionários estruturados similares (Apêndice 1). 

Foram coletadas informações, através de questionários, sobre os dados 

sócio-demográficos, hábitos de estilo de vida, tal como uso de tabaco e de bebidas 

alcoólicas e uso de enxaguatórios bucais contendo álcool. A seção sobre uso de 

tabaco e álcool incluía perguntas sobre a situação do tabagismo e do etilismo (atual, 

passada ou nunca), o consumo diário de cigarros, cachimbo, charutos ou cigarro de 

palha em diferentes períodos da vida, tipo de bebida, quantidade e frequência 

ingerida, idade ao início do tabagismo/etilismo, duração e, para ex-fumantes/etilistas, 

idade ao cessar o uso. O questionário sobre tabaco e álcool foi elaborado pela 

seção de Coorderanção de Prevenção e Vigilância (COMPREV) do INCA e 
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gentilmente cedido para este estudo. Também foi perguntado sobre convivência com 

fumantes em casa ou ambiente profissional. 

O uso de tabaco foi definido em termos de cigarros, charuto e cachimbos 

consumidos. Um fumante ―em algum momento‖ foi definido como um indivíduo que 

relatou fumar pelo menos 100 cigarros durante sua vida, enquanto que um fumante 

em ―algum momento‖ de charutos, cachimbos ou cigarro de palha foi definido como 

aquele que fez uso desses produtos por pelo menos seis meses. Um fumante ―atual‖ 

foi definido como aquele que relatou fumar no ano prévio ao diagnóstico, enquanto 

que o ―ex-fumante‖ foi definido como um fumante em ―algum momento‖ que 

descontinuou o hábito pelo menos um ano antes de receber o diagnóstico.105,106 

O consumo de bebidas alcoólicas foi mensurado em termos de cerveja, 

bebidas destiladas e vinho consumidos, com uma dose sendo definida como 355 mL 

de cerveja, 120 mL de vinho ou 45 mL de bebidas destiladas. O não etilista foi 

definido como a pessoa que relatou beber menos de 12 doses de cada bebida 

alcoólica durante sua vida, ou menos de uma dose por mês. (baseado em Morse et 

al., 1997 e 2007)105,106 

Para análise proteômica, foram incluídos no pool de saliva de pacientes 

com CCE de boca tabagista e etilista somente aqueles considerados como 

tabagistas e etilistas atuais; e os considerados não tabagistas/não etilistas nos 

demais grupos. Para os pacientes com leucoplasia essa variável não foi levada em 

consideração na formação do pool. 

 

 



Material e Métodos 

 

56 

4.1.2 Grupos Controles 

As amostras dos pacientes com leucoplasia oral e dos pacientes com 

CCE de boca foram processadas em momentos diferentes, portanto, cada uma foi 

avaliada juntamente com seu próprio grupo controle. Esses indivíduos eram 

voluntários dos laboratórios ou acompanhantes dos pacientes.  

O grupo controle A, utilizado para comparação com os pacientes com 

leucoplasia oral, constituiu-se de 10 pacientes, sendo 5 homens e 5 mulheres, 

brancos (60%) e pardos (40%), com média de idade de 32,3 anos. Nenhum deles 

era tabagista e não apresentavam lesões cancerizáveis ou malignas. Foi coletado 

em média 2,0 mL de saliva em 5 minutos por paciente. 

O grupo controle B, utilizado para comparação com os pacientes com 

CCE de boca, constituiu-se de 10 pacientes, sendo 6 mulheres e 4 homens, brancos 

(60%) e pardos (40%), com média de idade de 52,1 anos. A maioria (60%) não 

relatou história de câncer na família. Sete utilizavam bebidas alcoólicas com 

frequência menor do que uma vez ao mês e atualmente não usavam derivados do 

tabaco, quatro deles já haviam sido fumantes, mas pararam há mais de 15 anos e 

foram considerados não tabagistas11. Foi coletado em média 2,1 mL de saliva em 

cinco minutos, variando de 0,6 a 4,5 mL por paciente.  

 

4.1.3 Grupo de Pacientes com Leucoplasia Oral 

Foi selecionada na Clínica do Curso de Especialização da Odontoclínica 

Central do Exército (OCEx) e no INCA, Rio de Janeiro-RJ, uma amostra coletada de 

forma prospectiva composta por 15 pacientes com diagnóstico clínico e 
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histopatológico de leucoplasia oral, durante o período de outubro de 2007 a outubro 

de 2008, sendo apenas dois pacientes da última instituição. Desses pacientes, cinco 

foram excluídos devido à quantidade insuficiente de saliva para formar o grupo (pool) 

(n=10). 

Foi feita a coleta da saliva total e do tecido lesional de cada um dos 

pacientes para posterior análise.  

 

4.1.4 Grupos de Pacientes com Carcinoma de Células Escamosas de Boca 

Foi selecionada no Ambulatório de Cabeça e Pescoço do INCA, Rio de 

Janeiro-RJ, uma amostra prospectiva composta por pacientes com diagnóstico de 

carcinoma de células escamosas em língua e/ou  assoalho da boca, diagnosticados 

no período de agosto de 2007 a dezembro de 2008, todos considerados 

clinicamente como Estádio I ou II (Anexo 2). 

Com finalidade de tornar o grupo de portadores de CCE homogêneo, 

foram incluídos no estudo: 

1. Pacientes de ambos os sexos, acima de 21 anos 

2. Pacientes com tumor primário de língua e/ou assoalho com diagnóstico 

de CCE confirmado por exame anátomo-patológico; 

3. Pacientes submetidos à cirurgia como tratamento inicial, quer seja 

seguida ou não de radioterapia; 
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4. Pacientes com tumores cujo tamanho não ultrapassasse 4 cm (T1 ou 

T2); 

5. Pacientes cujas margens cirúrgicas estivessem livres; 

Os critérios de exclusão constaram de: 

1- Pacientes que apresentassem síndromes genéticas. 

2- Pacientes com deficiência mental. 

3- Pacientes com doenças de deficiência imunológica. 

4- Pesquisa de metástase à distância positiva. 

5- Para a formação dos pools analisados por proteômica foram excluídos 

os pacientes ex-tabagistas e ex-etilistas e pacientes mortos por outras 

causas que não o câncer de boca. 

Após aplicação desses critérios, foram selecionados pacientes de forma 

que cada grupo tivesse idade media comparável e composto por tumores de estádio 

patológico inicial e avançado. Foram definidos os seguintes grupos: 

- Grupo I: pacientes com câncer tabagistas e etilistas (n=10). 

- Grupo II: pacientes com câncer não tabagistas e não etilistas 

(n=10). 

Foi feita a coleta da saliva total e do tecido lesional de cada um dos 

pacientes para posterior análise.  
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4.1.4.1 Dados de Acompanhamento 

Os dados a respeito de óbito, recorrência local, presença de segundo 

tumor primário, metástase regional e à distância foram coletados até julho de 2009, 

totalizando um período de acompanhamento entre 4,5 e 21 meses. Os pacientes 

continuarão sob acompanhamento no Serviço de Cabeça e Pescoço do INCA e 

quando todos completarem pelo menos 12 meses de acompanhamento serão 

analisadas a sobrevida total e a sobrevida livre de doença para verificar o valor 

prognóstico das variáveis histopatológicas e moleculares do estudo.  

Para fins de formação do pool para análise proteômica, foram excluídos 

do estudo os pacientes que faleceram por outros motivos que não o câncer, logo 

após a cirurgia (n=2). 

 

4.2 ANÁLISE ANÁTOMO-PATOLÓGICA DO TECIDO LESIONAL 

Durante a coleta do tecido foram escolhidas as áreas mais 

representativas do tumor, com confirmação por análise de congelação. Foram 

excluídas as áreas de necrose, áreas com ceratina, músculo ou tecido conjuntivo em 

excesso. O tecido foi armazenado em nitrogênio líquido e posteriormente em freezer 

– 80ºC para futuras análises protéicas ou genéticas. 

Parte do tecido lesional coletado foi inserido em solução de formaldeído 

tamponado a 10%, para posterior processamento histológico. Os tecidos foram 

retirados e colocados em um cassete para o processamento que foi feito por 9 

horas. O tecido inicialmente foi desidratado em álcool em soluções de concentração 

crescente (70% a 100%) em 3 trocas sucessivas, depois reidratado em solução de 



Material e Métodos 

 

60 

xilol (100%) por 3 trocas e por último em 2 banhos de parafina 68 °C, sendo que 

cada etapa consome de uma hora a uma hora e meia. A seguir, o fragmento foi 

emblocado (inundado por parafina), cortado em espessura de 4 µm e destendido em 

uma lâmina que foi levada para uma estufa para desparafinização (60 °C) por 15 

minutos. A remoção de parafina foi feita com 3 trocas rápidas de xilol (100%) e 3 

trocas rápidas de álcool em concentração crescente (70% a 100%), para posterior 

imersão em solução de hematoxilina (3 a 5 minutos). A seguir, a lâmina foi lavada 

em água corrente até azular, para posterior imersão na solução de eosina (3 a 5 

minutos), seguida por banho em solução de álcool (100%) e 3 lavagens em xilol 

(100%). As lâminas foram montadas com bálsamo e lamínula. O processamento foi 

conduzido no Laboratório de Histopatologia da Divisão de Patologia (DIPAT) do 

INCA para todos os carcinomas e parte das leucoplasias e no Departamento de 

Patologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da UFF para o restante 

das leucoplasias. 

Foi realizada, em todas as lâminas representativas de leucoplasia de cada 

caso, uma análise descritiva em HE, através da aplicação dos critérios propostos 

pela OMS5 para displasia, classificando-as em sem displasia, com displasia leve, 

moderada ou severa, conforme a severidade das alterações arquiteturais e 

citológicas. Na displasia leve, em geral as alterações arquiteturais se limitam ao 

terço inferior do epitélio, acompanhadas por atipia citológica; na moderada o 

distúrbio arquitetural atinge o terço médio de epitélio, contudo, dependendo do grau 

de atipia celular, ela pode ser considerada mais grave; na displasia severa há mais 

de dois terços do epitélio atingido por alterações arquiteturais e citológicas. 

Foi realizada, em todas as lâminas representativas do tumor (CCE de 

boca) de cada caso, uma análise descritiva em HE, através da aplicação da 
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gradação da Organização Mundial de Saúde (OMS)5 e da Avaliação Histopatológica 

de Risco (AHR), conforme os critérios propostos por BRANDWEIN-GENSLER et 

al.20 

De acordo com a recomendação da OMS, os carcinomas de cabeça e 

pescoço são classificados em bem, moderadamente e pouco diferenciado. A 

gradação baseia-se no grau de diferenciação escamosa das células, levando em 

conta a ceratinização, formação de pérolas de ceratina e presença de pontes 

intercelulares, grau de pleomorfismo celular e número de figuras de mitose visíveis, 

agrupando as neoplasias malignas em três categorias. 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. 

A avaliação histopatológica de risco avalia, em todas as lâminas 

representativas de cada tumor, três características histopatológicas: a invasão 

perineural, o infiltrado linfocítário e o pior padrão de invasão tumoral presente na 

amostra, atribuindo a cada uma delas um valor. Conforme a soma das pontuações, 

os pacientes são divididos em três grupos – baixo, intermediário e alto risco para 

recidivas e sobrevida. 

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

foi analisado na interface entre o epitélio tumoral e o tecido conjuntivo do 

hospedeiro, conforme descrito por BRYNE et al. (1989)22 e adaptado por 
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BRANDWEIN-GENSLER et al. (2005)20, recebendo mais um grau, o quinto (grau 5), 

obedecendo aos seguintes critérios: Grau 1 – bordos infiltrativos expansivos, bem 

delineados; Grau 2 – invasão através de cordões sólidos, bandas ou feixes em forma 

de dedos ou ilhas tumorais grandes separadas; Grau 3 – células infiltrando em 

pequenos grupos ou cordões, contendo mais do que 15 células; Grau 4 – 

crescimento ou invasão difusa com dissociação celular acentuada, disseminadas em 

pequenos grupos celulares (menos do que 15 células) e/ou células soltas ou 

cordões de células tumorais contendo apenas uma célula, independentemente do 

tamanho da ilha tumoral; Grau 5 – padrão de invasão altamente disperso, definido 

por satélites tumorais de qualquer tamanho com distância de 1 mm ou mais do 

tecido normal interposto na interface tumor/hospedeiro. Os padrões 1, 2 ou 3 

recebem zero ponto na avaliação histopatológica de risco, enquanto o padrão 4 

recebe um ponto e o padrão cinco, 3 pontos. 

O infiltrado linfocitário na interface tumor-hospedeiro foi quantificado como 

uma variável de três níveis. O padrão 1 foi assinalado quando o tecido linfóide 

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

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

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

3 significa resposta limitada, sem formar focos linfóides ou ausência de resposta 

linfóide. 

A invasão perineural, definida como o carcinoma que acompanha 

especificamente o traçado do nervo ou que se encontra dentro do nervo, foi 

classificada como envolvendo grandes nervos (nervos com diâmetro maior ou igual a 

1 mm) ou pequenos nervos (diâmetro menor do que 1 mm). Quando o tumor não 

estava acometendo a bainha do nervo, não foi considerado como invasão perineural. 
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Os dados coletados da análise macro e microscópica foram a espessura e 

o tamanho do tumor na peça cirúrgica e a presença ou não de linfonodos 

acometidos pelo tumor. Esses dados definiram o estadiamento patológico dos casos. 

Todos os casos foram avaliados histopatologicamente por dois 

observadores independentes (SQCL e DRCB). 

 

4.3 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS DE SALIVA  

4.3.1 Obtenção e Estocagem  

As amostras de saliva total não estimulada foram coletadas pelo menos 

uma hora após a ingestão da última refeição. Foi solicitado ao participante que 

recolhesse a saliva produzida durante o período de 5 minutos num recipiente estéril 

descartável cedido pelo examinador e mantida em gelo até o processamento. A 

saliva foi então centrifugada a 13.000 g por 15 minutos sendo adicionado a ela 

inibidores de protease (PMSF 0,1 mg/mL e EDTA 0,5M) para minimizar a 

degradação protéica. O precipitado foi separado e o sobrenadante coletado e 

estocado a -80 ºC, até que toda a amostra estivesse pronta para análise (Fig. 3) 
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Figura 3: Representaçao esquemática dos procedimentos utilizados para selecionar as proteínas de 

interesse na saliva dos pacientes com leucoplasia e carcinoma de boca em comparação com um 

grupo de pessoas sem desordens potencialmente malignas ou malignas da cavidade oral. CCE – 

grupo com carcinoma de células escamosas de boca; NTNE – não-tabagista, não-etilista; TE – 

tabagista; Cont – controle. 

 

4.3.2 Quantificação das Proteínas  

Uma alíquota do sobrenadante foi retirada para quantificação das 

proteínas pelo método de Lowry Peterson com o kit DC Assay Protein Bio-Rad 

(CAT# 500-0116) em triplicata. 
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4.3.3 Eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de SDS (SDS-PAGE)  

Foram preparados géis de SDS-PAGE a 12% para verificação da 

qualidade das proteínas das amostras de saliva.  

Esses géis foram preparados com uma solução de componentes para 

géis de SDS-PAGE. Foram preparadas duas soluções: o gel de empilhamento que 

permitiu que as proteínas começassem a corrida de forma uniforme e o gel de 

resolução, que permitiu que as proteínas fossem separadas de acordo com os seus 

tamanhos. Primeiramente foi colocado o gel de resolução de 12% entre as placas e 

deixado polimerizar durante 20 minutos. Então foi adicionado o gel de empilhamento 

de 5% e deixado polimerizar por mais 20 minutos, utilizando para a eletroforese a 

cuba de mingel da BIO-RAD, com voltagem de 40 V por 10 minutos e 120 V até o 

fim da corrida.  

Foram aplicadas 20 μg (leucoplasias) ou 30 μg (carcinomas) das 

proteínas extraídas de cada indivíduo e dos diferentes pools misturadas ao tampão 

de amostra (Tris-HCl 50 mM pH 6,8; DTT 100 mM; SDS 2% m/v; azul de bromofenol 

0,1% m/v; glicerol 10% v/v) em cada poço dos géis para verificar a integridade das 

proteínas e formar os grupos (pools). Foi utilizado o tampão de corrida Tris-Glicina 

(Tris 25 mM e Glicina 250 mM, pH 8,3) e SDS (0,1% m/v). Foi utilizado o marcador 

de peso molecular BenchMarch™ Pre-Stained Protein Ladder (Invitrogen – cat. 

10748-010). Os géis foram corados com Coomassie R-250. Para coloração com 

Coomassie R-250, os géis foram imersos em solução de Coomassie R-250 (0,25g 

de Coomassie R-250 em 90 mL de metanol 50% (água destilada 1:1, v/v) e 10 mL 

de ácido acético)] por pelo menos 1 hora em agitação. A seguir, foram descorados 

com solução de etanol 70% (trocas sucessivas). Por fim, os géis foram submetidos à 



Material e Métodos 

 

66 

digitalização de imagens e armazenados em envelope plástico a – 4 °C com 5 ml de 

solução de ácido acético a 1%. 

Todas as amostras de saliva dos indivíduos que pertencem a um mesmo 

grupo foram agrupadas e analisadas conjuntamente (―pool‖). 

 

4.3.4 Precipitação por Acetona 

Após formação dos pools das amostras de saliva, eles foram precipitados, 

todos ao mesmo tempo, pelo método da acetona P.A gelada (-20 °C), com adição de 

DTT 0,12% na amostra, com igual volume (1:1). As amostras foram deixadas 

durante a noite (overnight) a -20 °C e foram submetidas a centrifugação a 13.000 g 

por 15 minutos, o sobrenadante descartado e feita lavagem com 500 µl de acetona 

90% + DTT 0,2% (-20 °C) no dia seguinte, por duas vezes. Após a precipitação as 

amostras foram ressuspensas em solução de reidratação com o azul de bromofenol 

0,002% (uréia 8 M, CHAPS 2%) e DTT 18 mM e tampão IPG 0,5% (IPG Buffer pH3-

10, lote 10016275 –GE Healthcare). Para auxiliar a solubilização da amostra, elas 

foram submetidas a um ciclo de 10 minutos de centrifugação a 13.000 g, 20 minutos 

de ultra-som seguido de 2 minutos em vortex e mais 20 minutos em ultra-som. 

 

4.3.5 Eletroforese bidimensional em gel de poliacrilamida (2D-PAGE)  

Para focalização isoelétrica foram utilizadas fitas comercializadas IPG 

(Immobilized pH Gradients, GE Health) com faixa de pH de 3-10L e tamanho de 

18cm, aplicando o total de 1mg de proteína por pool na fita. As fitas foram 
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reidratadas em solução contendo uréia 8 M, CHAPS 2%, DTT 18 mM (fresco), azul 

de bromofenol 0,002%, e tampão IPG 0,5% (fresco). A plataforma de separação 

usada foi a Ettan IPGphorTM (GE Health). 

Após a focalização, a fita foi equilibrada em duas soluções em agitação 

por 20 minutos cada, sendo que a primeira era composta por Tris-HCl pH 8,8 50 

mM, uréia 6 M, glicerol 30%, SDS 2%, azul de bromofenol  0,002% e 65mM de DTT 

e na segunda, o DTT foi substituído por iodoacetamida 4%.  

Após o equilíbrio das fitas, elas foram lavadas em tampão de Tris-glicina e 

transferidas para o gel SDS-PAGE a 15%, com espessura de 1,5 mm, preparado e 

polimerizado previamente. Foram colocados 15 μL do padrão de peso molecular 

(Broad Range Protein Molecular Weight Markers V8491 – Promega Corporation). 

Então a fita foi recoberta por agarose a 0,5% (p/v) em tampão de corrida contendo 

azul de bromofenol 0,02%.  

A corrida foi feita na cuba do sistema DALTsix (GE Healthcare) a 2,5 

W/gel por 30 minutos e a 100 W até que a corrida terminasse (atingindo o fim da 

placa) com solução tampão composta por Tris-glicina pH 8,4 25mM e SDS 0,1%. 

Todos os experimentos foram feitos em triplicada e todas as amostras passaram 

pelas mesmas condições simultaneamente na primeira e na segunda dimensões 

(Fig. 1). 

4.3.6 Coloração com Coomassie G-250 (coloidal) 

O gel foi fixado com uma lavagem de 60 minutos, com etanol a 30% (v/v), 

ácido fosfórico a 2% (v/v) em água com agitação moderada. Em seguida, o gel foi 

lavado mais uma vez, por 60 minutos, com ácido fosfórico 2% (v/v) em água com 
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agitação moderada. Uma vez desprezada a solução, foi adicionada uma nova 

solução contendo ácido fosfórico 2% (v/v), etanol a 18% (v/v) sulfato de amônio 15% 

(p/v) em água, com agitação moderada por 30 minutos. Além disso, foi adicionado 

1% do volume de uma solução contendo 20g de Coomassie Blue G-250 em um litro 

e deixado corando por um período de 48 a 72 horas em agitação moderada. Quando 

necessário, o gel foi lavado com água para remover o fundo. O gel foi armazenado 

em solução de ácido acético a 1 % (v/v) em água, a – 4 °C por tempo indeterminado.  

 

4.3.7 Análise de Imagem dos Géis Bidimensionais (18 cm) 

Os géis corados foram digitalizados utilizando o programa Image 

ScannerTM (GE Healthcare) e analisados pelo programa Image Master 2D Platinum 

(GE Healthcare). Foi feita a normalização das imagens para realizar a análise semi-

quantitativa da intensidade das manchas (spots) e para minimizar a variação de 

coloração entre os géis. Os parâmetros utilizados foram: saliência; aplainamento e 

área mínima. Após a detecção das manchas, foram selecionadas manchas de 

referência (landmarks) para orientar a sobreposição das imagens dos géis. Para 

analisar a expressão das proteínas, a triplicata de géis 2D de cada grupo doente 

(carcinomas de boca de tabagistas e etilistas e carcinomas de boca de não fumantes 

e não etilistas, leucoplasias) foram comparadas aos três géis controle, assim como 

entre os dois grupos com carcinoma de boca. As manchas com diferença de 

abundância estatisticamente significativa, assim como aquelas presentes apenas em 

um grupo (exclusivas de um determinado grupo) foram selecionadas para serem 

identificadas.  
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4.3.8 Tripsinização em Gel de Poliacrilamida 

Os spots foram excisados do gel de SDS-PAGE e cortados em pedaços 

de aproximadamente 1 mm e transferidos separadamente para microtubos. Foi 

utilizada uma máscara com a imagem do gel impresso em papel vegetal em 

tamanho próximo ao real para facilitar na localização e corte dos spots. Foi retirado 

um spot conhecido para ser usado como controle positivo e um pedaço do gel sem 

spot para ser o controle negativo. Para descorar os spots, foi feita uma lavagem com 

400 μL de solução contendo bicarbonato de amônio 25mM pH 8,0/ 50% v/v 

acetonitrila com agitação por 45 minutos, retirando-se o excesso de solução. Os 

pedaços de géis foram desidratados por 5 a 10 minutos com 200 μL de acetonitrila 

100% e secos em Speed Vac (Savant). O gel foi reidratado com 8 μL tripsina 20 

ng/µL (Sequencing grade modified trypsin, catálogo V5111 - Promega), totalizando 

16 ng de tripsina por amostra, diluída 10 vezes em tampão e bicarbonato de amônio 

50 mM. Após a reidratação, a amostra foi incubada por 16 a 24 horas em banho-

maria a 37 °C. 

Os fragmentos trípticos resultantes foram extraídos dos géis através de 

incubação com 30 μL de acetonitrila a 50% e ácido trifluoroacético a 5% por duas 

vezes; seguidas de incubação em sonicador por 12 minutos. Essa solução foi 

transferida para um novo tubo e concentrada em um sistema Speed Vac até secar 

totalmente. Cada amostra foi então solubilizada em 3 μL de água deionizada em 

ácido trifluoracético a 0,1%. 
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4.3.9 Análise por Espectrometria de Massa e Identificação das Proteínas 

As análises dos peptídeos do grupo das leucoplasias obtidos através da 

digestão tríptica foram realizadas através do espectrômetro de massas do tipo 

MALDI-TOF/TOF (ABI 4700 Applied Biosystem), que utiliza o MALDI como método 

de ionização e o TOF como analisador. Um volume de 0,5 μL de cada amostra foi 

aplicado individualmente na placa de MALDI, seguido pela imediata aplicação de 0,5 

μL da matrix (Aldrich, Milwaukee, WI) (ácido α-ciano-4-hidroxinâmico, 10 mg/mL em 

acetonitrila 50 % v/v / ácido trifluoroacético 0,1 % v/v) e secagem à temperatura 

ambiente.  

Os espectros MS foram obtidos no 4700 Proteomics Analyzer (Applied 

Biosystems, Foster City, CA), no modo positivo com reflectron, utilizando-se 1600 

pulsos de laser por mancha no modo MS e 2400 pulso no modo MS/MS, ambos 

adquiridos com um laser neodímio-doped yitrio alumínio garnet (Nd:YAG) com a taxa 

de repetição de 200-Hz. Os espectros foram calibrados internamente com peptídeos 

da autólise da tripsina. O máximo de oito íons-precursores mais abundantes foram 

selecionados para fragmentação e posterior análise por MS/MS. A calibração 

externa foi feita no modo MS usando uma mistura de quatro peptídeos: des-Arg1-

bradicinina (m/z = 904,468), angiotensina I (m/z = 1.296,685), Glu1-fibrinopeptídeo B 

(m/z = 1.570,677) e ACTH (18-39) (m/z = 2.465,199). No modo MS/MS, os espectros 

foram calibrados externamente com fragmentos conhecidos do espectro MS/MS de 

angiotensina I.  

As massas dos fragmentos das amostras geradas foram submetidas à 

pesquisa contra o banco de dados não-redundante do NCBI (National Center for 

Biotechnology Information), com o auxílio do programa MASCOT (versão 2.1, Matrix 
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Science, Londres, Inglaterra; disponível na internet em 

http://www.matrixscience.com/). Os parâmetros usados na busca foram: uma 

clivagem de tripsina perdida, ± 1,2 Da de erro no modo MS, ± 0,3 Da de erro no 

modo MS/MS e as seguintes modificações variáveis: carbomidometilação de 

cisteína, oxidação de metionina, histidina e triptofano, fosforilação de treonina, serina 

ou tirosina e propionamidação. 

A análise para o grupo dos CCE de boca e respectivos controles foi feita 

utilizando o espectrometrometro de massas do tipo quadrupolo tempo de vôo (Q-

TOF) (Micromass, Manchester, UK), tendo como fonte de ionização a matriz 

assistida por laser (MALDI) (Micromass). Os produtos da digestão por tripsina foram 

dissolvidos em 3 μl de ACN a 50%  e TFA 0,1% e aplicados na placa. O MS/MS foi 

feito no modo dependente em que os dez íons mais abundantes para cada ciclo de 

MS foram selecionados para a análise MS/MS. Os dados MS/MS foram adquiridos e 

processados usando software MASCOT para pesquisa de banco de dados. 

As massas dos fragmentos das amostras geradas foram submetidas à 

pesquisa contra o banco de dados não-redundante do NCBI (National Center for 

Biotechnology Information), com o auxílio do programa MASCOT (versão 2.1, Matrix 

Science, Londres, Inglaterra). Os parâmetros usados na busca foram: uma clivagem 

de tripsina perdida, de 20 a 100 ppm de erro no modo MS, ± 0,6 Da de erro no modo 

MS/MS, tendo como modificação fixa a carbamidometil (C) e como modificação 

variável a oxidação (M). 

Ao fim da análise, os resultados foram conferidos manualmente. Os 

critérios utilizados para identificação da proteína foram: score do peptídeo superior a 

30 e identificação feita em organismo Homo sapiens. Cada uma dessas etapas foi 



Material e Métodos 

 

72 

realizada sequencialmente para o grupo de leucoplasia, comparando ao grupo 

controle e, em um segundo momento, para os grupos de carcinoma, comparando ao 

controle. 

 

4.3.10 Análise Estatística 

A descrição estatística das variáveis estudadas foi realizada por meio de 

freqüências, proporções, médias e exibidas sob a forma de tabelas. 

O teste do qui-quadrado (2) foi utilizado para comparar proporções em 

categorias distintas, para testar homogeneidade de distribuição de freqüências em 

categorias da mesma variável, além de investigar a associação entre variáveis 

categóricas. O teste exato de Fisher foi utilizado para avaliação da associação de 

variáveis binárias, quando o teste do qui-quadrado não foi possível de ser aplicado. 

A comparação de dois grupos independentes de variáveis numéricas foi 

procedida por meio do teste t de Student. Foi realizado o teste t de Student também 

na análise de imagens pelo programa Image Master 2D Platinum (GE Healthcare) 

para avaliar a expressão das manchas presentes ao mesmo tempo em dois 

determinados grupos analisados de par em par. O teste estatístico avaliou a 

diferença de volume entre as manchas pareadas nos dois grupos analisados, 

indicando se ela está aumentada ou diminuída, gerando um valor numérico para 

essa variação e analisando se a diferença foi significativa. O valor de p < 0.05 foi 

considerado significativo para proteínas com diferença de pelo menos 2 vezes entre 

os grupos. 
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Os registros das informações clínicas, microscópicas e bioquímicas dos 

pacientes com CCE de boca foram armazenados em um banco de dados elaborada em 

planilha do Microsoft Excel. A análise estatística utilizou o software SPSS (Statistic 

Package for Social Sciences) versão 10.0. 

As decisões estatísticas foram tomadas ao nível de significância de 0,05. 

 



   

 

5. RESULTADOS  

 

5.1 DESCRIÇÃO DO GRUPO (POOL) DE PACIENTES COM LEUCOPLASIA ORAL 

5.1.1 Dados Demográficos e Clínico-Patológicos 

No período de outubro de 2007 a outubro de 2008 foram identificados na 

Odontoclínica Central do Exército (OCEx) e no Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

15 pacientes diagnosticados clínica e histopatologicamente como portadores de 

leucoplasia oral, sendo apenas 2 deles da última instituição. Desses, cinco foram 

excluídos devido à quantidade insuficiente de saliva para formar o grupo (pool). Foi 

possível coletar o tecido de apenas 10 pacientes. 

O tamanho das lesões variou de 0,5 a 6,5 cm em seu maior diâmetro, 

com a média de 2,77 cm e os pacientes estavam sendo acompanhados há 2,73 

anos em média (4 meses a 6 anos), sendo que quatro deles apresentaram recidivas 

da lesão no período, três que possuíam displasia epitelial e um sem (Fig. 4). Apenas 

dois pacientes estão livres de leucoplasia. Duas pacientes apresentavam história 

prévia de câncer em orofaringe (há 15 anos) e em útero (há 26 anos). Foi coletado, 
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em média, 1,16 mL de saliva por paciente (0,5 a 2,5 mL), sendo que 80% dos 

pacientes apresentavam cardiopatias ou hipertensão e faziam uso de medicamentos 

anti-hipertensivos (Tabela 2). 

 

Figura 4: Manifestação clinica da leucoplasia em rebordo alveolar (A, seta), borda de língua (B) e 

gengiva inserida (C). Ao exame histopatológico houve casos de ausência de displasia epitelial (D, G), 

presença de displasia leve (E, H) e moderada (F, I). Observe as alterações arquiteturais (D - F) e 

citológicas (G - I) da displasia. Mitose atípica (*). 
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Tabela 2: Descrição do grupo composto por pacientes com leucoplasia oral (n=10). 

Variáveis  POOL LEUCOPLASIA (n=10) 

  n % 

Sexo 
 

Feminino 6 60 

Masculino 4 40 

Idade 
 
 

Média 73,8 (55-87) 

 60 2 20 

> 60 8 80 

Cor 
 
 

Branco 7 70 

Pardo 2 20 

Negro 1 10 

Instrução* 
 
 

Fundamental 4 40 

Médio 2 20 

Superior 3 30 

Local** 
 

Língua 6 40 

Assoalho 1 6,6 

Rebordo inferior 4 26,6 

Mucosa jugal 4 26,6 

Câncer na família Sim 4 40 

Não 6 60 

Histórico prévio de 
Câncer 

Sim 2 20 

Não 8 80 

Doenças Sistêmicas Sim 8 80 

Não 2 20 

Quem detectou a lesão* Paciente 4 40 

Dentista 5 50 

Médico 0 0 

Tabagismo Sim 1 10 

Não 6 60 

Ex 3 30 

Etilismo Sim 2 20 

Não 6 60 

Ex 2 20 

Tabaco e álcool# Sim 1 1 

Não 5 50 

Fumo passivo 
 

Sim 4 40 

Não 6 60 

Uso de colutórios Sim 2 20 

Não 8 80 

Clínica da Lesão Homogênea 8 80 

Não-Homogênea 2 20 

Número de Lesões Única 6 60 

Múltiplas 4 40 

TAT Positivo 1 10 

Negativo 6 60 

Não realizado 3 30 
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Displasia Ausente 1 10 

Leve 4 40 

Moderada 5 50 

Tratamento Cirúrgico 6 60 

Acompanhamento 4 40 

Dentes Presentes Sim 7 70 

Não 3 30 

Cárie evidente§ Sim 1 10 

Não 6 60 

Uso de próteses Sim 9 90 

Não 1 10 

Outras lesões orais Líquen plano 3 30 

HFI 1 10 

Eritroplasia 1 10 

Não 5 50 

TAT – teste do azul de toluidina; HFI – hiperplasia fibrosa inflamatória; *houve ausência de 
informação em um caso; **a soma ultrapassa 10 devido à possibilidade de um tumor acometer mais 
de um local; 

#
foram excluídos os casos de ex-tabagistas e ex-etilistas; 

§
análise realizada apenas para 

os pacientes com dentes presentes. 

 

5.1.2 Quantificação das Proteínas e Gel de Poliacrilamida SDS-PAGE 

A média da quantificação de proteínas no grupo sem a doença foi de 2,44 

µg/mL (1,39 a 3,73 µg/mL). No grupo com leucoplasia oral foi de 2,74 µg/mL (1,12 a 

3,63 µg/mL). Os géis de poliacrilamida unidimensionais permitem visualizar a 

integridade das proteínas presentes na amostra (Figura 5). Análises comparando a 

quantidade de proteínas e o fluxo salivar do grupo com leucoplasia oral em relação 

aos grupos com CCE de boca serão feitas no tópico 5.3.2. 
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Figura 5: Géis SDS-PAGE 12% contendo proteínas extraídas da saliva de cada um dos 10 pacientes 

com leucoplasia (L1 a L10) e de cada um dos 10 controles (C1 a C10), além das proteínas do pool de 

leucoplasia e controle como um todo. Foram aplicados 20 μg de proteína em cada coluna. PM – 

Padrão de peso molecular; C – saliva dos indivíduos sem a doença, não tabagistas/não etilistas; L – 

saliva dos pacientes com leucoplasia oral; Controle – pool da saliva dos indivíduos sem a doença; 

Leucoplasia – pool das salivas dos pacientes com leucoplasia. Coloração por Coomassie R-250.  

 

5.1.3 Análise por Espectrometria de Massas e Identificação das Proteínas 

Salivares 

A média de manchas detectadas foi de 226 para o grupo controle e de 

262.3 para o grupo com leucoplasia oral. Por análise de imagem foram identificadas 

as proteínas de interessem, ou seja, as exclusivas de cada grupo e as com diferença 

de abundância entre os grupos, sendo todas recortadas e identificadas. Houve maior 
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número de manchas no grupo de leucoplasia oral e a maioria delas foi representada 

por alfa-amilase (63 kDa – manchas 119, 118, 132, 136, 180, 202), representando 

provavelmente fragmentos e isoformas dessa proteína, e por algumas manchas de 

albumina (127, 214, 215, 247) e imunoglobulinas diversas (18, 38, 225, 152, 194, 

305) (Fig. 6 e Tabelas 3, 4, 5). Nos APÊNDICES 2 e 3 estão os géis sem as 

manchas realçadas por círculos. 

Após análise de imagens, o teste t apontou as manchas que 

apresentavam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05), estando três delas 

aumentadas em relação ao grupo sem doença (manchas 38, 204 e 270) e três 

diminuídas (manchas 236, 237 e 247). Nas manchas presentes nos dois grupos 

simultaneamente não houve expressão diferencial significativa de alfa-amilase (Fig. 

6, Tabela 3) 

As Tabelas 4 e 5 mostram as proteínas consideradas, através da análise 

de imagem, exclusivas para o grupo de leucoplasia (Fig. 7 e 8) e grupo controle, 

respectivamente.  
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Figura 6: Gel bidimensional (2D-PAGE) escolhido como referência para o gel do grupo controle (A) e do grupo com leucoplasia (B). Toda a análise foi feita 

com o programa Image Master 5.0. Estão destacados os pares de manchas com diferenças entre os grupos. Vermelho – manchas com diferença de 

abundância significativa; azul e roxo – manchas exclusivas da leucoplasia; verde – manchas exclusivas do grupo sem a doença. Todas as manchas foram 

identificadas através de MALDI-TOF-TOF e comparação com banco de dados.  

.

A 

B 

R
esultados 7

9
 

A 
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Tabela 3: Proteínas com diferença de abundância significativa entre leucoplasia e controle. 

Nº do 
Spot 

Nome da 
Proteína 

 

Nº NCBI 
 

pI/PM 
teórico 

pI/PM 
experimen

tal 

Cober
-tura 
(%) 

Escore 
do íon 

Sequência pareada 
Estatís-

tica 
Diferença de 
abundância 

Diferença de Abundância 

38 
Região da cadeia 

C da Ig Alfa-2  
gi|113585 5.71/37287 6.07/64915 31 302 

K.HYTNPSQDVTVPCPVPPPPPCCHPR.L   
K.SGNTFRPEVHLLPPPSEELALNELVTLTCLAR.G   
R.WLQGSQELPR.E   
R.WLQGSQELPREK.Y   
R.QEPSQGTTTFAVTSILR.V   
K.KGDTFSCMVGHEALPLAFTQK.T  
K.KGDTFSCMVGHEALPLAFTQK.T  

p<0,05 
↑4,2 

204 

Cadeia A, 
estrutura 

cristalina da 
Apolipoproteina 
A-I humana livre 

de lipídio 

gi|9010866
4 

5.27/28061 5.86/18895 24 193 

DEPPQSPWDR.V 
K.DSGRDYVSQFEGSALGK.Q 
K.VQPYLDDFQKK.W 
K.LSPLGEEMRDR.A 
R.THLAPYSDELR.Q 

p<0,05 

 

↑3,4 

236 

Precursor da 
Cistatina-SN 
(Cistatina-1) 

(Cistatina-SA-I) 

gi|118188 6.82/16579 7.72/14737 54 434 

R.IIPGGIYNADLNDEWVQR.A 
R.ALHFAISEYNK.A 
K.ATKDDYYR.R 
K.DDYYRRPLR.V 
R.QQTVGGVNYFFDVEVGR.T 
K.SQPNLDTCAFHEQPELQK.K 
K.SQPNLDTCAFHEQPELQKK.Q 

p<0,05 
↓2,3 

237 

Precursor da 
Cistatina-SN 
(Cistatina-1) 

(Cistatina-SA-I) 

gi|118188 6.82/16579 7.05/14502 63 380 

R.IIPGGIYNADLNDEWVQR.A  
R.ALHFAISEYNK.A 
K.DDYYRRPLR.V 
R.QQTVGGVNYFFDVEVGR.T 
K.SQPNLDTCAFHEQPELQK.K 
K.SQPNLDTCAFHEQPELQKK.Q 
K.QLCSFEIYEVPWENRR.S 

p<0,01 
↓5,5 

247 Albumina do soro gi|28592 6.05/71316 7.13/13125 6 176 

K.CCTESLVNR.R 
R.RPCFSALEVDETYVPK.E 
K.AVMDDFAAFVEK.C 
K.AVMDDFAAFVEK.C 

p<0,01 

 

↓11,4 

270 

Cadeia A, 
Anticorpo com 

Hapteno 
Catalítico de 
Quelatase de 
Metal Maduro   

gi|5542535 6.99/23624 6.94/10596 13 174 
K.LLIYSASNR.Y 
K.HKVYACEVTHQGLSSPVTK.S 
K.VYACEVTHQGLSSPVTK.S 

p<0,01 ↑10,1 

R
esultados 8

0
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Tabela 4: Proteínas exclusivas da leucoplasia em comparação ao grupo controle. 

Nº do 
Spot 

Nome da 
Proteína 

 

Nº NCBI 
 

pI/PM teórico pI/PM 
experimental 

Cobertura 
(%) 

Escore 
do íon 

Sequência Pareada 

Leucoplasia exclusiva 

119 Alfa-Amilase gi|178585 
 
 

6.64/57673 
 

7.76/33758 18 518 R.WVDIALECER.Y   
R.SGNEDEFRNMVTR.C   
K.TGSGDIENYNDATQVR.D   
K.TGSGDIENYNDATQVRDCR.L   
R.LSGLLDLALGKDYVR.S   
K.SSDYFGNGR.V   
R.ALVFVDNHDNQR.G   
R.GHGAGGASILTFWDAR.L  

188 Ceratina-10 gi|307086 
 

5.11/46473 
 

7.90/20986 5 76 K.HGNSHQGEPR.D   
R.SQYEQLAEQNRK.D   

225 Ig M kappa IIIb 
SON 

gi|224377 8.65/13870 8.59/15210 28 170 EIVLTQSPGTLSLSPGER.A   
R.TVAAPSVFIFPPSDEQLK.-   

279 Precursor de 
lisozima (EC 

3.2.1.17) 

gi|307141 9.38/17000 5.85/9621 24 157 K.WESGYNTR.A   
R.ATNYNAGDR.S   
R.ATNYNAGDRSTDYGIFQINSR.Y   
R.STDYGIFQINSR.Y   
R.YWCNDGK.T   

18 Receptor de 
imunoglobulina 

polimérica 
[Homo sapiens] 

gi|31377806 
 
 

5.58/84429 
 
 

5.82/99630 14 532 K.VYTVDLGR.T   
K.NADLQVLKPEPELVYEDLR.G   
R.GSVTFHCALGPEVANVAK.F   
K.DGSFSVVITGLR.K   
K.GVAGGSVAVLCPYNR.K   
K.VPCHFPCK.F   
R.LVSLTLNLVTR.A   
K.QGHFYGETAAVYVAVEER.K   

118 Alfa-Amilase gi|178585 
 
 

6.64/57673 
 
 

7.46/33616 18 526 R.WVDIALECER.Y   
R.SGNEDEFRNMVTR.C   
K.TGSGDIENYNDATQVR.D   
R.LSGLLDLALGKDYVR.S   
K.NWGEGWGFMPSDR.A   
R.ALVFVDNHDNQR.G   
R.GHGAGGASILTFWDAR.L   

132 Alfa-Amilase gi|178585 
 
 

6.64/57673 
 
 

7.83/30607 18 447 R.SGNEDEFRNMVTR.C   
K.TGSGDIENYNDATQVR.D   
K.TGSGDIENYNDATQVRDCR.L 
R.LSGLLDLALGKDYVR.S   
K.SSDYFGNGR.V   
R.VTEFKYGAK.L   
R.ALVFVDNHDNQR.G   

R
esultados 8

1
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R.GHGAGGASILTFWDAR.L   

 

Tabela 5: Proteínas exclusivas do grupo controle em comparação à leucoplasia. 

Nº do 
Spot 

Nome da Proteína 
 

Nº NCBI 
 

pI/PM 
teórico 

pI/PM 
experimental 

Cobertu
ra (%) 

Escore 
do íon 

Nº de peptídeos pareados 

Exclusivo do Controle (em Relação à Leucoplasia) 

127 Albumina do soro gi|28592 6.05/71316 6.97/54512 16 227 

K.VHTECCHGDLLECADDRADLAK.Y   
R.RHPDYSVVLLLR.L  
K.VFDEFKPLVEEPQNLIK.Q   
K.FQNALLVR.Y   
K.KVPQVSTPTLVEVSR.N   
R.RPCFSALEVDETYVPK.E   
K.AVMDDFAAFVEK.C   

152 
Ig gamma-1 chain C 

region 
gi|121039 

8.46/36596 
 

8.62/35098 
11 72 

R.EPQVYTLPPSR.D   
K.NQVSLTCLVK.G  
K.TTPPVLDSDGSFFLYSK.L   

194 
IgG kappa chain [Homo 

sapiens] 
gi|417641

8 
6.92/23690 

8.88/26932 

31 219 

R.FSGSGSGTDFTLTISR.L   
R.TVAAPSVFIFPPSDEQLK.S   
K.SGTASVVCLLNNFYPR.E   
K.VYACEVTHQGLSSPVTK.S   

202 Alfa-Amilase 
gi|178585 

 
 

6.64/57673 
 
 

5.33/26206 

9 260 

R.VMSSYRWPR.Y   
R.VMSSYRWPR.Y  
K.EVTINPDTTCGNDWVCEHR.W   
R.NVVDGQPFTNWYDNGSNQVAFGR.G   

214 
Albumina, isoforma 

CRA_a [Homo sapiens] 

gi|119626
064 

 
6.45/25732 

4.98/23415 

22 54 

R.FKDLGEENFK.A   
K.SLHTLFGDKLCTVATLR.E   
K.YLYEIAR.R   
R.RHPYFYAPELLFFAK.S   

215 
Cadeia A, Albumina do 

soro humano  

gi|157830
361 

 
5.69/67988 

5.12/23359 

12 101 

K.LVNEVTEFAK.T  
K.SLHTLFGDKLCTVATLR.E   
R.LVRPEVDVMCTAFHDNEETFLKK.Y   
K.YLYEIAR.R   
R.RHPYFYAPELLFFAK.R   

305 
Imunoglobulina kappa 

cadeia leve, região VJL 
[Homo sapiens] 

gi|216694
63 

 
28876 

9.31/8453 

17 166 

R.LLIYGASTR.A   
R.TVAAPSVFIFPPSDEQLK.S   
K.HKVYACEVTHQGLSSPVTK.S  
K.VYACEVTHQGLSSPVTK.S   

 

R
esultados 8

2
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Figura 7: Proteínas do gel de leucoplasia com diferenças em sua expressão quando comparadas ao 

grupo controle. Os gráficos, obtidos através do programa Image Master 5.0, demonstram a diferença 

significativa entre as manchas em cada grupo, considerando as triplicatas e o desvio padrão entre as 

manchas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Proteínas exclusivas do grupo com leucoplasia quando comparadas ao grupo controle. 
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(Mancha 188) 

(Mancha 279) 



Resultados 

 

85 

5.2 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA TOTAL DE PACIENTES COM CCE DE BOCA 

5.2.1 Dados Demográficos e Clínico-Patológicos 

No período de agosto de 2007 a dezembro de 2008, 285 pacientes foram 

diagnosticados com carcinoma de células escamosas de boca no INCA. Desses, 

228 possuíam tumores de língua e/ou assoalho e foram selecionados apenas os 

clinicamente avaliados como estádio I ou II, submetidos à cirurgia como tratamento 

inicial, acompanhada de esvaziamento cervical e com margens livres. No primeiro 

momento, 42 pacientes foram incluídos. Após análise histopatológica e 

acompanhamento dos pacientes foram excluídos: um carcinoma in situ, um 

carcinoma verrucoso, um carcinoma mucoepidermóide, chegando ao número final 

de 39 pacientes. Foram selecionados dois grupos de pacientes para análise da 

saliva – pacientes tabagistas e etilistas (n=10) e pacientes não tabagistas e não 

etilistas (n=10). Pacientes ex-tabagistas e ex-etilistas foram excluídos. 

Os dados da amostra coletada entre agosto de 2007 e dezembro de 2008 

refletem o já descrito na literatura para pacientes com CCE de boca: predominância 

de homens, acima de 45 anos, brancos, com baixo nível de instrução educativa, que 

fazem uso de tabaco e álcool concomitantemente. Somente 1/3 (33,3%) dos 

tumores acometeram pessoas que não fazem uso de tabaco e/ou álcool (Tabela 6). 

Foram coletados somente tumores de língua e assoalho e dentre eles 

observou-se que os tumores de língua são mais comuns (65%), sendo a maioria 

detectada pelo próprio paciente, que teve o diagnóstico confirmado após a média de 

8,2 meses do início dos sinais e sintomas. Apenas um paciente apresentou tumor 

concomitantemente em língua e assoalho, sendo classificado clinica e 

patologicamente como estádio II. A maioria dos pacientes usava próteses 
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removíveis parciais ou totais e ainda possuía dentes, contudo nenhum apresentou, 

ao exame clínico hiperplasias fibrosas devido ao uso de prótese (Fig. 9). Apenas 

sete (17,9%) relataram fazer uso regular de colutórios contendo álcool. Dezesseis 

(41%) pacientes apresentavam co-morbidades, principalmente hipertensão (n=13) e 

diabetes (n=5), associadas ou não. Foi relatada presença de tumor primário prévio 

em três casos: câncer de mama, câncer de colo de útero e câncer de testículo, todos 

há mais de cinco anos.  

 

Figura 9: Clínica e macroscopia dos casos classificados como estádio clínico I (A,D) ou II (B, C, E, F). 

Tabela 6: Descrição da Amostra coletada no período de um ano e meio no INCA (n=39). 

Variável Categorias n %  Variável Categorias n %  

Sexo Feminino 15 38,4 Tabaco e 
álcool 

Sim 17 43,5 

Masculino 24 61,5 Não 13 33,3 

Idade Média 55,6 Fumo 
passivo 

Sim 24 61,5 

< 45 8 20,5 Não 12 30,8 

> 45 31 79,4 Uso de 
colutório 

Sim 7 18 

Cor Branco 25 64,1 Não 31 79,5 

Pardo 12 30,7 cEstádio I 15 38,5 

Negro 2 5,1 II 24 61,5 

Instrução Fundamental 23 58,9 pEstádio I 10 25,6 

Médio 12 30,7 II 11 28,2 

Superior 4 10,2 III 10 25,6 

Local Língua 26 65 IV 8 20,5 

Assoalho 14 35 Espessura Média 1,1 cm 

Doenças Sim 21 53,8 < 0,5 7 17,9 

A B C 

D E F 
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sistêmicas Não 17 43,6 > 0,5 29 74,4 

Câncer na 
família 

Sim 23 59,0 OMS Bem 2 5,1 

Não 16 41,0 Moderadamente 28 71,8 

Quem detectou 
a lesão 

Paciente 31 79,5 Pouco 8 20,5 

Dentista 5 12,8 POI 1, 2 ou 3 9 28,2 

Médico 3 7,7 4 23 59,0 

Tempo de 
evolução 

médio 

Média 8,2 5 6 15,4 

< 5 meses 13 33,3 Nervo Sim 24 61,5 

> 5 meses 25 64,1 Não 14 35,9 

Tabagismo Sim 19 48,7 Infiltrado Tipo 1 8 20,5 

Não 17 43,6 Tipo 2 25 64,1 

ex 3 7,7 Tipo 3 5 12,8 

Etilismo Sim 23 59,0 AHR Baixo  3 7,9 

Não 13 33,3 Intermediário 13 34,2 

ex 3 7,7 Alto 22 56,4 

Uso de prótese Sim 20 51,3 Presença de 
dentes 

Sim 26 66,6 

Não 16 41 Não 11 28,2 

SI 3 7,7 SI 2 5,2 

Tratamento Cirurgia 19 48,7 Cárie 
clínicamente 

evidente 

Sim 6 15,4 

 Cirurgia e 
Radioterapia 

20 51,3 Não 28 71,8 

c – clínico; p – patológico; POI – padrão de invasão; AHR – Avaliação Histopatológica de Risco; 

Nervo – Invasão perineural; SI – sem informação. Os casos em que a soma não chega a 39 

representam ausência de informação para a variável em questão. 

Foi coletada a média de 2,5 mL de saliva por paciente, variando de 0,5 a 

6 mL em cinco minutos. Apesar de todos os tumores terem sido classificados 

clinicamente como iniciais (Estádio I e II), à análise histopatológica quase a metade 

(46,1%) apresentou acometimento de linfonodos, sendo reavaliados como estádio 

patológico III e/ou IV. Isso motivou a análise dos fatores relacionados à metástase 

cervical nesse grupo de pacientes (Tabela 7). 

Tabela 7: Comparação entre pacientes sem (pEstádio I e II) e com acometimento (pEstádio III e IV) 

de linfonodos (n=39). 

  
  

  Sem linfonodos 
acometidos 

(n=21) 

Linfonodos 
acometidos 

(n=18) 

  

Variável n %  n %  p 

Sexo 
  

Feminino 9 42,8 6 33,3 
0,742 

Masculino 12 57,1 12 66,7 

Idade 
  
  

Média 55,4 55,8 
 

< 45 5 23,8 3 16,7 
0,702 

> 45 16 76,2 15 83,3 

Cor Branco 14 66,7 11 61,1 0,29 
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Pardo 5 23,8 7 38,9 

Negro 2 9,5 0 0,0 

Instrução 
  
  

Fundamental 14 66,7 9 50,0 

0,55 Médio 5 23,8 7 38,9 

Superior 2 9,5 2 11,1 

Local 
  

Língua 14 66,7 11 61,1 
0,75 

Assoalho 7 33,3 7 38,9 

Câncer na família 
  

Sim 12 57,1 11 61,1 
1 

Não 9 42,9 7 38,9 

Quem detectou a lesão 
  
  

Paciente 19 90,5 12 66,7 

0,173 Dentista 1 4,8 4 22,2 

Médico 1 4,8 2 11,1 

Tempo de evolução 
  

Média 7,3 9,2 
 

< 5 meses 6 28,6 8 44,4 
0,337 

  > 5 meses 15 71,4 10 55,6 

Fumo passivo 
  

Sim 12 57,1 4 22,2 
0,481 

Não 8 38,1 12 66,7 

cEstádio 
  

I 10 47,6 5 27,8 
0,323 

II 11 52,4 13 72,2 

Tabagismo 
  

Sim 10 47,6 9 50 

0,898 Não 9 42,8 8 44,4 

Ex 2 9,6 1 5,6 

Etilismo 
  

Sim 13 62 10 5,5 

0,144 Não 5 23,8 8 44,5 

Ex 3 14,2 0 0 

Espessura 
  
  

Média 0,91 1,3 
 

< 0,5 4 19,0 3 16,7 
1 

> 0,5 16 76,2 13 72,2 

OMS 
  
  

Bem 2 9,5 0 0,0 

0,107 Moderadamente 16 76,0 12 66,6 

Pouco 2 9,5 6 33,4 

POI 
  

1, 2 ou 3 4 19 5 27,7 
0,709 

4 e 5 16 76 13 72,2 

Nervo 
  

Não 9 42,8 5 27,7 
0,328 

Sim 11 52,3 13 72,2 

Infiltrado 
  
  

Tipo 1 7 33,3 1 5,6 

0,06 Tipo 2 10 42,9 15 88,9 

Tipo 3 3 19,0 2 5,6 

AHR 
  
  

Baixo  2 9,5 1 5,5 

0,57 Intermediário 8 38 5 27,7 

Alto 10 47,6 12 66,6 

c – clínico; POI – padrão de invasão; AHR – Avaliação Histopatológica de Risco; Nervo – Invasão 

perineural. Os casos em que a soma não chega a 30 representam ausência de informação para a 

variável em questão.  

Dentre os fatores analisados que poderiam explicar o acometimento 

histopatológico dos linfonodos pelo tumor, apenas uma variável, o infiltrado 

linfocitário, apresentou uma tendência (p=0,06) de ser estatisticamente significativo, 
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uma vez que o tipo 1 (infiltrado denso e contínuo) foi mais encontrado no grupo que 

não apresentou metástase cervical no momento da cirurgia (Fig.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Análise histopatológica dos CCE de boca. Gradação da OMS , classificando os tumores 

em bem (A), moderadamente (B) e pouco diferenciados (C). Avaliação histopatológica de risco, 

mostrando padrão de invasão em dedos (D), em pequenas ilhas (E) ou em ilhas distantes isoladas do 

restante do tumor por tecido normal (F). Infiltrado linfocitário denso e contínuo (G), presente ao redor 

de algumas ilhas e ausente em outras (H) e escasso (I). Ausência (J) e presença de invasão 

perineural (L,M). 

A B C 

D E F 

G H I 

J L M 
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As características dos grupos de tabagistas e etilistas (n=17) em 

comparação com não-tabagistas, não-etilistas (n=13) evidenciaram diferenças 

estatisticamente significativas, pelo teste do qui-quadrado, nas variáveis sexo, 

instrução e localização do tumor (Tabela 8), sendo os tumores de língua, no sexo 

feminino e de maior escolaridade mais comuns em não tabagistas/etilistas. Houve 

uma tendência (p=0,061) desses tumores serem mais comuns em pacientes jovens 

e não usários de prótese dental (p=0,057). 

Tabela 8: Comparação entre TE e NTNE (n=30) através do teste do qui-quadrado. 

   
  

  NTNE (n=13) TE (n=17) 
 

Variável n %  n % p 

Sexo 
  

Feminino 10 76,9 2 11,8 
0,001 

Masculino 3 23,1 15 88,2 

Idade 
  
  

Média 50,2 58,2 
 

< 45 5 38,5 0 0,0 
0,061 

> 45 8 61,5 17 100,0 

Cor 
  
  

Branco 10 76,9 7 41,2 

0,114 Pardo 3 23,1 8 47,1 

Negro 0 0,0 2 11,8 

Instrução 
  
  

Fundamental 3 23,1 15 88,2 

0,001 Médio 7 53,8 2 11,8 

Superior 3 23,1 0 0,0 

Local 
  

Língua 12 92,3 7 41,2 
0,007 

Assoalho 1 7,7 10 58,8 

Câncer na família 
  

Sim 9 69,2 7 41,2 
0,159 

Não 4 30,8 10 58,8 

Doenças sistêmicas Sim 6 46,1 5 29,4 
0,454 

Não 7 53,9 12 70,6 

Quem detectou a lesão 
  
  

Paciente 11 84,6 12 70,6 

0,419 Dentista 2 15,4 2 11,8 

Médico 0 0,0 3 17,6 

Tempo de evolução 
  
  

Média 8,2 8,5 
 

< 5 meses 6 46,2 5 29,4 
0,711 

> 5 meses 7 53,8 11 64,7 

Fumo passivo 
  

Sim 8 61,5 10 58,8 
1 

Não 5 38,5 5 29,4 

Uso de colutórios Sim 3 23 2 11,7 
0,622 

Não 9 69,2 15 88,3 

Uso de prótese Sim 4 30,7 11 64,7 
0,057 

Não 8 61,5 4 23,5 

Presença de dentes Sim 9 69,2 10 58,8 
0,687 

Não 3 23 6 35,2 

Cárie clinicamente 
evidente 

Sim 1 7,7 5 29,4 
0,192 

Não 11 84,6 11 64,7 
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cEstádio 
  

I 7 53,8 5 29,4 
0,264 

II 6 46,2 12 70,6 

pEstádio  
  
  
  

I 3 23,1 4 23,5 

0,472 
II 2 15,4 4 23,5 

III 6 46,2 3 17,6 

IV 2 15,4 6 35,3 

Tratamento Cirurgia 5 38,4 9 52,9 
0,484 

 Cirurgia + RXT 8 61,5 8 47,1 

Espessura 
  
  

Média 1,37 0,9 
 

< 0,5 4 30,8 4 23,5 
1 

> 0,5 9 69,2 10 58,8 

OMS 
  
  

Bem 0 0,0 0 0,0 

0,064 Moderadamente 8 61,5 15 88,2 

Pouco 5 38,4 1 5,8 

POI 
  
  

1, 2 ou 3 1 7,7 7 41,2 
0,044 

4 e 5 12 92,3 9 52,9 

Nervo 
  

Não 4 30,7 7 41,2 
0,702 

Sim 9 69,2 9 52,9 

Infiltrado linfocitário 
  
  

Tipo 1 3 23,1 3 17,6 

0,471 Tipo 2 9 69,2 9 52,9 

Tipo 3 1 7,7 4 23,5 

AHR 
  
  

Baixo  1 7,7 1 5,8 

0,928 Intermediário 4 30,7 6 35,3 

Alto 8 61,5 9 52,9 

NTNE – não-tabagista, não-etilista; TE – tabagista, etilista; c – clínico; p – patológico; POI – padrão 

de invasão; AHR – Avaliação Histopatológica de Risco; Nervo – Invasão perineural. Os casos em que 

a soma não chega a 30 representam ausência de informação para a variável em questão.  

 

Dentre as variáveis que poderiam indicar agressividade tumoral, como 

estadiamento clínico e patológico, tempo de evolução, espessura, gradação 

histopatológica OMS, AHR, invasão perineural, padrão de invasão e infiltrado 

linfocitário (Fig.10), apenas o padrão de invasão (p=0,04) apresentou diferença 

estatisticamente significativa, sendo os padrões agressivos mais comuns no grupo 

não tabagista/etilista. Houve também uma tendência (p=0,064) de os tumores pouco 

diferenciados estarem mais presentes no grupo não tabagista/etilista (Tabela 8). 
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5.2.2 Dados de Acompanhamento 

Com o acompanhamento dos pacientes (n=39), foi observado que 29 

deles estavam vivos e sem evidência de doença (74,3%). Apenas quatro foram a 

óbito, dois devido a complicações pós-operatórias e os outros morreram após 7,9 e 

15,1 meses de acompanhamento, o primeiro de outras complicações e o segundo 

da doença. O paciente que faleceu pela doença foi o que apresentou lesão em 

língua e assoalho concomitantemente. Houve perda do acompanhamento em um 

caso (mudança de residência para outro estado). Observou-se recidiva em 5 

(12,8%) casos – destes, apenas dois em estádio patológico I ou II – progressão da 

doença em 2 e segundo tumor primário em um caso (Tabela 9). 

Tabela 9: Acompanhamento dos pacientes selecionados entre agosto de 2007 e dezembro de 2008. 

Vivos Óbitos Retorno da Doença 

Com 
Doença 

Sem 
Evidência 

de 
Doença 

Da 
doença 

Por 
outras 
causas 

Progressão 
da doença 

Local Regional Distância 
(osso) 

 

5 29 1 3 2 2 2 1  
STP – segundo tumor primário. 

 

5.3 DESCRIÇÃO DOS GRUPOS (POOLS) DE PACIENTES COM CCE DE BOCA 

5.3.1 Dados Demográficos e Clínico-Patológicos 

Foram selecionados da amostra inicial 10 casos de pacientes tabagistas e 

etilistas e 10 casos de pacientes não-tabagistas, não etilistas (Tabelas 10 e 11). 

Observou-se que mulheres acometidas pelo câncer de boca são muito mais 

frequentemente não-tabagistas e não-etilistas, enquanto que os homens 

normalmente são tabagistas e etilistas, conforme descrito anteriormente (Tabela 9). 
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De forma geral, o grupo tabagista e etilista reflete as características predominantes 

do CCE de boca (homens, acima de 45 anos, com baixa escolaridade). Por outro 

lado, o grupo não tabagista/etilista tem características peculiares, por se apresentar 

praticamente apenas em mulheres, ter mais pacientes jovens, marcante predileção 

pela língua e nível de escolaridade maior (Tabela 9). Em média, foram coletados 2,2 

mL (0,5 a 5,5 mL) de saliva do grupo não tabagista/etilista e 3,05 mL (1,5 a 6 mL) do 

grupo tabagista/etilista. A seleção dos casos foi feita de forma que as variáveis idade 

e estádio patológico (5 iniciais, 5 avançados) fossem semelhantes entre os grupos. 

 

Tabela 10: Comparação dos dados clínicos e demográficos entre o grupo  de pacientes tabagistas e 

etilistas e o grupo não-tabagista, não-etilista (n=10 em cada grupo). 

Variáveis  POOL NTNE 
(n=10) 

POOL TE  
(n=10) 

  n % n % 

Sexo 
 

Feminino 9 90 1 10 

Masculino 1 10 9 90 

Idade 
 
 

Média 52,7 58,4 

< 45 3 30 0 0 

> 45 7 70 10 100 

Cor 
 
 

Branco 8 80 3 30 

Pardo 2 20 5 50 

Negro 0 0 2 20 

Instrução 
 
 

Fundamental 3 30 9 90 

Médio 4 40 1 10 

Superior 3 30 0 0 

Local 
 

Língua 9 90 4 40 

Assoalho 1 10 6 60 

Câncer na 
família 

Sim 6 60 7 70 

Não 4 40 3 30 

Doenças 
Sistêmicas 

Sim 6 60 3 30 

Não 4 40 7 70 

Quem 
detectou a 

lesão 

Paciente 8 80 7 70 

Dentista 2 20 2 20 

Médico 0 0 1 10 

Tempo de 
evolução* 

Média 7,4 meses 8,4 meses 

< 5 meses 4 40 4 40 

> 5 meses 6 60 5 50 
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Fumo 
passivo* 

Sim 6 60 7 70 

Não 4 40 2 20 

Uso de 
colutórios 

Sim 1 10 1 10 

Não 9 90 9 90 

Uso de 
prótese 

Sim 4 40 5 50 

Não 6 60 5 50 

Presença de 
dentes 

Sim 7 70 5 50 

Não 3 30 5 50 

Cárie 
evidente 

Sim 1 10 2 20 

Não 9 90 8 80 

*houve ausência de informação em um caso. 

 

Tabela 11: Comparação dos dados histopatológicos entre o grupo  de pacientes tabagistas e etilistas 

e o grupo não-tabagista, não-etilista (n=10 em cada grupo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Categorias POOL NTNE 
(n=10) 

POOL TE 
(n=10) 

  n % n % 

cEstádio 
 

I 5 50 5 50 

II 5 50 5 50 

pEstádio I 3 30 3 30 

II 2 20 2 20 

III 4 40 3 30 

IV 1 10 2 20 

Espessura* Média 1,3  1,05 

< 0,5 3 30 1 10 

> 0,5 7 70 6 60 

OMS* Bem 0 0 0 0 

Moderadamente 6 60 8 80 

Pouco 4 40 1 10 

POI* 1, 2 ou 3 1 20 4 4 

4 7 60 4 40 

5 2 20 1 10 

Nervo* Sim 7 70 50 50 

Não 3 30 40 40 

Infiltrado* Tipo 1 3 30 0 0 

Tipo 2 6 60 6 60 

Tipo 3 1 10 3 30 

AHR* Baixo 1 10 0 0 

Intermediário 3 30 4 40 

Alto 6 60 5 50 

*houve ausência de informação em um ou mais casos. 
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5.3.2 Quantificação das Proteínas e Gel de Poliacrilamida SDS-PAGE 

A média da quantificação de proteínas nos grupos com CCE de boca foi 

de 2,81 µg/mL (1,21 a 5,26 µg/mL) para tabagistas e etilistas e de 3,14 µg/mL (1,63 

a 6,05 µg/mL) para não tabagistas/etilistas (Tabela 12). Os géis de poliacrilamida 

unidimensionais permitem visualizar a integridade das proteínas presentes na 

amostra (Figura 11).  

 

Figura 11: Géis SDS-PAGE 12% contendo proteínas extraídas da saliva de cada um dos 10 

pacientes com CCE de boca tabagistas/etilistas (TE1 a TE10), de cada um dos 10 pacientes não 

tabagistas/etilistas (NT1 a NT10) e de cada um dos 10 indivíduos controles (C1 a C10), além das 

proteínas do pool de cada grupo (Cont, TE, NTNE). Foram aplicados 30 μg de proteína em cada 

coluna. PM – Padrão de peso molecular; C – saliva dos indivíduos sem a doença, não tabagistas/não 

etilistas; TE – saliva dos pacientes com CCE de boca tabagistas/etilistas; Cont – pool da saliva dos 

indivíduos sem a doença; TE – pool das salivas dos pacientes com CCE tabagista/etilista; NTNE – 

pool dos pacientes com CCE e não tabagistas/etilistas. Coloração por Coomassie G.  
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Se todas as mulheres do estudo (n=20) forem agrupadas, teremos a 

média de quantificação de 2,84 µg/mL (1,12 a 6,05 µg/mL) de proteínas, em 

contraste com 2,72 µg/mL (1,21 a 5,26 µg/mL) para os homens (n=20) (Tabela 9). 

Ao analisar a quantificação em relação ao uso de tabaco e álcool, se no 

grupo de leucoplasia os ex-fumantes há mais de 10 anos forem considerados como 

não fumantes e forem excluídos quem faz uso apenas de álcool e não de cigarro 

(n=2), somam-se 27 não tabagistas/etilistas, com a média de 2,82 µg/mL (1,39 a 

6,05 µg/mL) de proteínas e 11 tabagistas/etilistas, com a média de 2,69 µg/mL (1,21 

a 5,26 µg/mL) (Tabela 12). 

Em relação à idade, observou-se pouca diferença entre a quantificação 

das proteínas dos indivíduos com 45 anos ou menos (n=6), que foi de 2,66 µg/mL 

(2,05 a 3,5 µg/mL) e das pessoas acima de 45 anos (n=34), que foi de 2,8 µg/mL 

(1,12 a 6,05 µg/mL). A diferença também foi pequena quando a idade de corte foi 60 

anos, com 2,7 µg/mL (1,21 a 6,05 µg/mL) nos mais jovens e 2,89 µg/mL (1,12 a 4,22 

µg/mL) nos mais velhos (Tabela 12). 
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Tabela 12: Comparação da quantidade de saliva e de proteínas obtidas em relação aos diferentes 

grupos descritos no texto. Foi aplicado o teste-t de student entre os pares de grupo. 

Grupos n 

Quantidade 
média de 

saliva 
(mL/5min) 

Teste t 

Quantidade 
média de 
proteína 
(µg/mL) 

Teste t 

Controle 10 2,13 
0,04 

2,44 
0,41 

Leucoplasia 10 1,16 2,74 

Controle 10 2,13 
0,15 

2,44 
0,44 

CCE TE 10 3,05 2,81 

Controle 10 2,13 
0,86 

2,44 
0,15 

CCE NTNE 10 2,24 3,14 

Leucoplasia 10 1,16 
0,003 

2,74 
0,9 

CCE TE 10 3,05 2,81 

Leucoplasia 10 1,16 
0,07 

2,74 
0,45 

CCE NTNE 10 2,24 3,14 

CCE TE 10 3,05 
0,26 

2,81 
0,58 

CCE NTNE 10 2,24 3,14 

TE 11 2,91 
0,02 

2,82 
0,8 

NTNE 27 1,88 2,69 

Mulheres 20 1,62 
1 

2,84 
0,74 

Homens 20 2,66 2,72 

 45 anos 6 3,26 
0,03 

2,66 
0,76 

> 45 anos 34 1,94 2,8 

 60 anos 23 2,59 
0,02 

2,7 
0,58 

> 60 anos 17 1,54 2,89 

CCE – carcinoma de células escamosas de boca; TE – tabagista e etilista; NTNE – não 

tabagista/etilista. 

Houve diferença entre a quantidade de saliva obtida nos diferentes 

grupos, com usuários de tabaco e álcool produzindo mais saliva (p=0,02), assim 

como pacientes mais jovens (p=0,03 e p=0,02). Por outro lado, pacientes com 

leucoplasia produziram menos saliva do que os sem a doença (p=0,04) e do que 

tabagistas e etilistas com câncer (p=0,003). Contudo, a quantidade de proteína não 

variou entre os grupos (Tabela 12). 

Ao formar os grupos para posterior precipitação, focalização isoelétrica e 

confecção dos géis bidimensionais, foi observado em algumas amostras a presença 

de um novo precipitado, resultante do processo de congelação e descongelação. 

Para evitar perda de proteínas, as amostras foram vortexadas, contudo, em cinco 
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amostras do grupo tabagista/etilista (TE2, TE5, TE6, TE8, TE9) tal precipitado 

permaneceu, mesmo após esse procedimento, o que resultou em um precipitado 

visível no pool de pacientes tabagistas/etilistas (Fig 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Precipitado formando nas amostras de pacientes com CCE de boca e sem a doença. A, 

D, G, grupo sem a doença; B, E, H, grupo com CCE tabagista/etilista; C, F, I – grupo com CCE não 

tabagista/etilista. Observe que em B e E há formação de um precipitado que torna turva a saliva no 

microtubo (setas). Precipitado observado na saliva dos indivíduos (G, H, I) dos diferentes grupos – 

havia variação individual quanto à formação do precipitado, contudo, os precipitados se mantiveram 

após vortexar as amostras somente no grupo com CCE tabagista/etilista.  
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5.3.3 Análise por Espectrometria de Massas e Identificação das Proteínas 

Salivares 

5.3.3.1 CCE de Boca Tabagista/ Etilista em Relação ao Controle 

Na análise das manchas dos grupos com CCE de boca e controles 

através de MALDI-Q-TOF e comparação com banco de dados, não foi possível 

identificar todas elas, o que levou a um percentual de identificação das manchas 

recortadas nesses três grupos de 15,1%. É possível visualizá-las destacadas em 

círculos nos géis de cada grupo (Fig. 13, 15 e 17) e ver a relação entre as manchas 

encontradas na comparação entre os grupos através do programa de análise de 

imagem e as manchas identificadas por espectrometria de massas nas Tabelas 13, 

14 e 15. As etapas de recorte e tripsinização das manchas, extração dos peptídeos, 

espectrometria de massas e identificação das proteínas serão repetidas para 

aumentar a porcentagem de identificação. 

A média de manchas detectadas foi de 278 para o grupo controle e de 

179 para o grupo com CCE de boca tabagista e etilista. Houve maior número de 

manchas no grupo controle. Após a análise de imagens, o teste t apontou nove 

manchas que apresentavam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre 

os grupos, estando seis delas aumentadas em relação ao grupo controle e três 

diminuídas. (Fig. 13, Tabela 13). Foram identificadas nesses grupos a α-amilase, a 

beta actina (Fig. 14) e uma proteína não-nomeada (Tabelas 14 e 15). Nos 

APÊNDICES 4 e 5 estão os géis sem as manchas realçadas por círculos. 
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Tabela 13: Comparação das manchas do gel 2D analisadas por Image Master 5.0 entre o grupo 

controle e os grupos com leucoplasia oral e câncer. Manchas encontradas/identificadas. 

GRUPOS 
Expressão 
diferencial - 
Aumentadas 

Expressão 
diferencial -
Diminuídas 

Exclusivas 
do Controle 
ou 1º grupo 

Exclusivas 
do Doente 

ou 2º grupo 

Total de 
Manchas 

Controle vs. 
leucoplasia 

3/3 3/3 7/7 9/9 22/22 

Controle vs. 
CCE TE 

6/3 3/1 33/8 11/0 53/12 

Controle vs. 
CCE NTNE 

3/0 16/5 6/1 52/3 77/9 

CCE NTNE 
vs. CCE TE 

0/0 17/0 75/5 3/0 95/5 

Obs: algumas manchas coincidiam com as manchas das análises de outros grupos, por isso não 

foram recortadas duas vezes, totalizando 172 machas para análise e não 247. CCE TE – grupo com 

carcinoma de boca tabagista/etilista, CCE NTNE – grupo com carcinoma de boca não 

tabagista/etilista.  
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Figura 13: 2D-PAGE do grupo controle (A) e do grupo com CCE de boca tabagista e etilista (B). Estão destacados os pares de manchas com diferença de 

abundância (vermelho), exclusivos do doente (roxo e azul) e exclusivos do controle (verde). Os círculos rachurados (preto) correspondem às proteínas que 

puderam ser identificadas por MALDI-Q-TOF. 
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Figura 14: A proteína beta actina foi identificada em duas manchas adjacentes (122 e 123, da esquerda para a direita, nos 

círculos) com diferenças em sua expressão quando comparadas ao grupo controle. Os gráficos, obtidos através do 

programa Image Master 5.0, demonstram a diferença significativa entre as manchas em cada grupo, considerando as 

triplicatas e o desvio padrão entre as manchas. CCE TE – grupo com carcinoma de boca tabagista e etilista. 
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5.3.3.2 CCE de Boca Não Tabagista/ Etilista em Relação ao Controle 

A média de manchas detectadas foi de 278 para o grupo controle e de 

393 para o grupo com CCE de boca não tabagista e etilista. Houve maior número de 

manchas no grupo com CCE não tabagista/etilista. Após análise de imagens, o teste 

t apontou 19 manchas que apresentavam diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) entre os grupos, estando 16 delas diminuídas em relação ao grupo controle 

e três aumentadas (manchas 243, 444 e 469) (Fig. 15, Tabela 13). Foram 

identificadas nesses grupos a α-amilase, a proapolipoproteína (Fig. 16), a albumina 

e uma proteína hipotética (Tabelas 14 e 15). Nos APÊNDICES 4 e 6 estão os géis 

sem as manchas realçadas por círculos. 
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Figura 15: 2D-PAGE do grupo controle (A) e do grupo com CCE de boca não tabagista e etilista (B). Estão destacados os pares de manchas com diferença 

de abundância (vermelho), exclusivos do doente (roxo e azul) e exclusivos do controle (verde). ). Os círculos rachurados (preto) correspondem às proteínas 

que puderam ser identificadas por MALDI-Q-TOF. 
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Figura 16: A proteína proapolipoproteína (mancha 332) foi identificada como sendo exclusiva do grupo com CCE de 

boca não tabagista/etilista quando comparada ao grupo controle. CCE NTNE – grupo com carcinoma de boca não 

tabagista/etilista. 
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5.3.3.3 Comparação dos Dois Grupos com CCE de Boca 

A média de manchas detectadas foi de 179 para o grupo com CCE de 

boca tabagista/etilista e de 393 para o grupo com CCE de boca não 

tabagista/etilista. Houve maior número de manchas no grupo com CCE não 

tabagista/etilista. Após análise de imagens, o teste t apontou 17 manchas que 

apresentavam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os grupos, 

estando todas elas aumentadas no grupo com CCE de boca tabagista/etilista (Fig. 

17, Tabela 13). Foram identificadas, ao comparar esses grupos, a α-amilase, a 

tropomiosina (Fig. 18), a cadeia C da imunoglobulina α1 e a cistatina SA (Tabela 15). 

Nos APÊNDICES 5 e 6 estão os géis sem as manchas realçadas por círculos. 



Resultados 

   

 

107 

  

Figura 17: 2D-PAGE do grupo com CCE de boca tabagista/etilista (A) e do grupo com CCE de boca não tabagista e etilista (B). Estão destacados os pares 

de manchas com diferença de abundância (vermelho), exclusivos do não tabagista/etilista (roxo) e exclusivos do tabagista/etilista (verde). Os círculos 

rachurados (preto) correspondem às proteínas que puderam ser identificadas por MALDI-Q-TOF. 
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Figura 18: A proteína tropomiosina (mancha 170) foi identificada como sendo exclusiva do grupo com CCE 

de boca não tabagista/etilista quando comparada ao grupo com CCE de boca tabagista/etilista. CCE TE – 

grupo com carcinoma de boca tabagista e etilista; CCE NTNE - grupo com carcinoma de boca não 

tabagista/etilista. 
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Tabela 14: Proteínas com diferença de abundância quando comparando os grupos com CCE de boca com o grupo controle e entre si. 

Nº do 
Spot 

Nome da 
Proteína 

 

Nº NCBI 
 

pI/PM 
teórico 

pI/PM 
experimental 

Cober
-tura 
(%) 

Escore 
do íon 

Sequência pareada 
Estatís-

tica 
Diferença de 
abundância 

Diferença de Abundância CCE Tabagista e Etilista x Controle 

122 Beta-Actina gi|4501885 5.29/42052 5.13/43337 7 38 
R.AVFPSIVGRPR.H   
K.SYELPDGQVITIGNER.F   

p<0,01 
↑2,2 

123 Beta-Actina gi|4501885 5.29/42052 5.24/43337 6 44 
R.GYSFTTTAER.E   
K.SYELPDGQVITIGNER.F   
 

p<0,01 ↑2,7 

195 
Alfa-Amilase 
pancreática 

gi|5542219 6.30/56462 5.33/22823 9 92 

-.TYSPNTQQGR.T   
K.TGSGDIENYNDATQVR.D   
K.SSDYFGNGR.V   
R.ALVFVDNHDNQR.G   
 

p<0,05 
↑2,2 

205 Alfa-Amilase gi|178585 6.32/58398 5.92/21895 3 31 K.EVTINPDTTCGNDWVCEHR.W   
p<0,01 ↓2,1 

Diferença de Abundância CCE Não Tabagista/Etilista x Controle 

106 
Alfa-Amilase 
pancreática 

gi|5542219 6.30/55835 6.73/51988 7 71 

-.TYSPNTQQGR.T   
K.TGSGDIENYNDATQVR.D   
R.ALVFVDNHDNQR.G  
 

p<0,01 
↓2,6 

120 
Alfa-Amilase 
pancreática 

gi|5542219 6.30/55835 6.92/48831 7 48 
-.TYSPNTQQGR.T   
K.TGSGDIENYNDATQVR.D   
R.ALVFVDNHDNQR.G   

p<0,01 
↓2,0 

121 Alfa-Amilase gi|178585 6.32/57714 
5.96/48654 

5 38 
K.TGSGDIENYNDATQVR.D   
R.ALVFVDNHDNQR.G   p<0,01 ↓5,0 

216 Alfa-Amilase gi|178585 6.32/58398 
7.41/26546 

5 41 
K.TGSGDIENYNDATQVR.D   
R.ALVFVDNHDNQR.G   p<0,01 ↓2,2 

238 Alfa-Amilase gi|178585 6.32/58398 5.30/24448 4 31 
K.TGSGDIENYNDATQVR.D   
K.SSDYFGNGR.V   p<0,01 ↓2,0 
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Tabela 15: Proteínas exclusivas de cada um dos grupos com CCE de boca ou do grupo controle. 
Nº do 
Spot 

Nome da Proteína 
 

Nº NCBI 
 

pI/PM teórico 
pI/PM 

Experimental 
Cobertura 

(%) 
Escore 
do íon 

Sequência Pareada 

Proteínas Exclusivas do CCE Não Tabagista/Etilista x Controle 

83 Alfa-Amilase gi|178585 6.32/58398 7.05/63342 2 32 R.ALVFVDNHDNQR.G   

332 Proapolipoproteína gi|178775 5.45/28944  5.17/16357 4 36 R.THLAPYSDELR.Q   

448 Albumina do soro giI28592 6.05/71319 4.70/13774 4 34 
R.FKDLGEENFK.A   
K.LVNEVTEFAK.T   
R.NECFLQHK.D   

468 Albumina do soro giI28592 6.05/71319  8.03/12737 4 45 
K.CCAAADPHECYAK.V   
K.KVPQVSTPTLVEVSR.N   

Proteínas Exclusivas do CCE Não Tabagista/Etilista x CCE Tabagista e Etilista 

170 

Tropomiosina do 
músculo esquelético 
[Homo sapiens] 
 

gi|339956 4.64/30419 7.43/34721 7 50 
R.IQLVEEELDR.A   
R.KLVIIESDLER.A   

204 Alfa-Amilase gi|178585 6.32/58398 6.79/31243 5 58 
R.ALVFVDNHDNQR.G   
K.MAVGFMLAHPYGFTR.V   

286 Alfa-Amilase gi|178585 6.32/58398 5.46/21250 7 67 
K.TGSGDIENYNDATQVR.D   
K.SSDYFGNGR.V   
R.ALVFVDNHDNQR.G   

475 
Região da cadeia C 
da Ig alfa-1 

gi|113584 6.08/38486 8.08/12304 7 48 
R.WLQGSQELPR.E   
R.QEPSQGTTTFAVTSILR.V   

478 Cistatina SA gi|359513 4.85/14071 4.94/12177 19 35 
R.IIEGGIYDADLNDER.V   
K.ATEDEYYR.R    

Proteínas Exclusivas do Controle x CCE Tabagista e Etilista 

208 Alfa-Amilase gi|178585 6.32/58398 
7.13/30636 

2 28 R.ALVFVDNHDNQR.G   

223 Alfa-Amilase gi|178585 6.32/58398 7.66/27080 7 112 
K.TGSGDIENYNDATQVR.D   
K.SSDYFGNGR.V   
R.ALVFVDNHDNQR.G   

92 Alfa-Amilase 
gi|178585 6.32/58398 6.34/62038 2 29 

R.ALVFVDNHDNQR.G   
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243 Alfa-Amilase gi|178585 6.32/58398 7.30/24953 2 32 
R.ALVFVDNHDNQR.G   

261 
Produto de proteina 
não nomeado 
[Homo sapiens] 

gi|29446 6.28/19204 7.41/23486 23 110 
K.LHVDPENFR.L  
K.VNVDEVGGEALGR.L 
R.FFESFGDLSTPDAVMGNPK.V 

272 Alfa-Amilase gi|178585 6.32/58398 7.27/23096 5 51 
K.TGSGDIENYNDATQVR.D   
R.ALVFVDNHDNQR.G   

291 Alfa-Amilase gi|178585 6.32/58398 6.30/21921 3 41 K.TGSGDIENYNDATQVR.D   

303 Alfa-Amilase gi|178585 6.32/58398 5.79/20942 3 30 K.TGSGDIENYNDATQVR.D   
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6. DISCUSSÃO 

 

O planejamento e a execução desse estudo foram motivados por duas 

questões principais: a busca de biomarcadores identificados através das técnicas de 

proteômica relacionados à leucoplasia e ao carcinoma de células escamosas de 

boca e se essa metodologia pode indicar caminhos para explicar o processo de 

carcinogênese nos pacientes que não apresentem os fatores de risco clássicos para 

câncer de boca (tabaco e álcool). A primeira etapa em direção à busca das 

respostas foi selecionar as amostras com perfil bem homogêneo e estrito nos casos 

de carcinoma. Para isso priorizou-se pacientes em estádios clínicos iniciais, I e II, 

para selecionar proteínas envolvidas no início da carcinogênese, que pudessem 

estar mais próximas da leucoplasia e serem usadas futuramente no diagnóstico 

precoce da neoplasia.  

O perfil da amostra de pacientes com leucoplasia foi um pouco diferente 

do descrito na literatura118 por se apresentar mais em mulheres, com média de idade 

um pouco elevada (73 anos), contudo, conforme descrito em estudos prévios, foram 

mais comuns as lesões em pessoas de pele branca, localizadas em mucosa jugal e 
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rebordo alveolar (somadas, totalizaram 52% dos casos) e do tipo homogênea119,148. 

Praticamente todos os casos (90%) apresentaram displasia epitelial leve ou 

moderada, com grande parte das lesões em língua (40%). Apenas 3 pacientes 

fumavam e/ou utilizavam bebidas alcoólicas, o que difere bastante do perfil clássico 

dos pacientes com CCE de boca, reforçando a tese de que grande parte dos 

tumores de boca se desenvolveriam na ausência de lesões precursoras, a partir de 

um epitélio clinicamente normal,122 mas que já poderia conter alterações 

moleculares, ou seja, mutações, formando um campo de cancerização.16,17 Essas 

características, no entanto, se aproximam do perfil de indivíduos com leucoplasia 

com risco aumentado para câncer de boca, composto por pacientes do sexo 

feminino, não fumantes, com lesão em língua ou assoalho que persistem por vários 

anos, apresentam displasia epitelial e tamanho superior a 2 cm.147 Até o momento 

(acompanhamento variando de 4 meses a 6 anos), não foi detectada progressão 

para malignidade em nenhuma das lesões analisadas e recidiva em apenas 3 casos. 

Sete pacientes permanecem com lesão, sob acompanhamento clínico, que é uma 

prática indicada para lesões homogêneas, sem displasia ou com displasia leve, já 

que muitas lesões, após remoção cirúrgica ou tratamento com vitamina A, tendem a 

recidivar.96 

Constatou-se no presente estudo que, por representar de 2/3 a 3/4 dos 

pacientes com carcinoma de células escamosas na cavidade oral,11 o perfil dos 

pacientes que utilizam tabaco e álcool reflete as características clássicas para esse 

tumor – indivíduo na 5ª e 6ª décadas de vida, homem, com baixa escolaridade, o 

que pode significar baixos níveis sócio-econômicos. O 1/3 restante dos pacientes, 

porcentagem semelhante à encontrada no nosso estudo, não utiliza nem produtos 

derivados de tabaco e nem bebidas alcoólicas e são predominantemente mulheres, 



Discussão 

 

114 

em extremos de idade (duas pacientes acima de 80 anos de idade e 5 abaixo de 40 

anos), com maior escolaridade e tumores localizados praticamente apenas em 

língua.33,34,47,155 

Na literatura, observa-se um crescente interesse pelo estudo dos CCE de 

boca em pacientes jovens126 e em mulheres.53 Grande parte desses pacientes são 

tabagistas e etilistas (34,5% a 77%), em consonância com aumento de fumantes 

entre jovens e mulheres conforme observado no Brasil101 e mundialmente. A partir 

dos dados coletados nessa amostra, parece que se há um grupo ―genético‖, não 

influenciado pelos fatores de riscos clássicos para o câncer de boca, ele é composto 

principalmente por mulheres (76,9%) com uma porcentagem significativa (38,4%) de 

jovens, abrigando também poucos homens e pessoas mais idosas.155 Esse grupo 

muitas vezes relata história de câncer na família (59%) e pode ter convivido por 

longos períodos com fumantes (61,5%). O uso de colutórios com álcool não foi 

preponderante (23%). Outro fator suspeito na etiologia desses tumores é a presença 

do papilomavírus humano (HPV) de alto risco, contudo, estudos atuais vêm 

contestando esse dado,25,134 pelo menos no que diz respeito ao HPV-16. Na 

cavidade oral, o HPV é mais frequentemente detectado em indivíduos HIV positivos, 

persistindo ali por períodos prolongados,115 enquanto que na orofaringe, 

principalmente na tonsila lingual e palatina, seu papel etiológico está bem 

estabelecido.24,32,33,115,141 A presença do HPV 16 em algum dos 26 tumores de língua 

detectados neste estudo não pode ser descartada, pois apesar de terem todos sido 

classificados como tumores de cavidade oral (2/3 anteriores da língua),102 por seu 

tamanho, poderiam envolver também a região da tonsila lingual. 

Há ainda muita controvérsia sobre a existência de um grupo de pacientes 

com CCE de boca mais agressivo – quer seja ele composto por jovens, mulheres ou 
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por não usuários de tabaco e álcool. DANAEI et al. (2005) em um estudo promovido 

pela OMS com dados de diversos países do mundo observaram que os óbitos por 

câncer de boca e orofaringe na ausência de fatores de risco (tabaco e álcool) foram 

mais comum nos países em desenvolvimento e em mulheres, contudo, a maior parte 

dos óbitos foi atribuída aos fatores de risco e ocorreu em homens.35 Uma recente 

revisão de literatura151 também não relatou diferença de sobrevida entre pacientes 

jovens (abaixo de 45 anos) e mais velhos com CCE de boca. Diversos parâmetros 

podem ser utilizados para tentar mensurar a agressividade de um tumor – gradação 

histopatológica, recidiva, segundos tumores primários, metástases regionais, 

metástases à distância e óbito – mas sem dúvida o óbito devido ao câncer 

demonstra ser um parâmetro bem forte e objetivo. Os dados deste estudo ainda não 

foram suficientes para analisar óbito e sobrevida, contudo, variáveis indiretas que 

poderiam indicar a maior agressividade de um tumor, como padrão de invasão em 

ilhas soltas (p=0,044) e tumores pouco diferenciados (p=0,064) estavam mais 

presentes no grupo não tabagista/etilista. Ainda não houve diferenças com relação a 

óbitos, recidivas e segundos tumores primários entre os grupos, com número total 

pequeno de cada um desses eventos (Tabela 9). Na literatura, alguns autores 

encontraram maior número de segundos tumores primários em mulheres fumantes53 

e em não fumantes de ambos os sexos,155 sendo contestados por outros,47 no 

entanto, parece não haver diferenças nas recidivas locais e regionais. 

O acometimento dos linfonodos ao diagnóstico, assim como ao exame 

histopatológico, é considerado o principal fator indicador de mau prognóstico nos 

pacientes com CCE de boca. Tanto que faz parte do estadiamento TNM e é 

fundamental para a mudança de estádio (I e II para III ou IV), sendo o número de 

linfonodos acometidos, seu tamanho e contralateralidade importantes nessa 
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classificação. Ainda é difícil prever – mesmo quando se associa exames clínicos e 

de imagem sofisticados, como ressonância magnética156 – a presença de linfonodos 

positivos para carcinoma, ainda mais no caso de micrometástases, por isso, tumores 

em regiões de alta incidência de metástase cervical, como língua e assoalho, 

acabam sendo submetidos ao esvaziamento cervical, mesmo em estádios iniciais, 

quando ainda não foi detectada metástase cervical, pois assim há melhora da 

sobrevida livre de doença e total dos pacientes.37,84  

No presente estudo, inicialmente esperava-se incluir apenas tumores em 

estádio clínico I e II com confirmação histopatológica de ausência de metástase em 

linfonodos cervicais, contudo, foi alto (46,1%) o número de pacientes com linfonodos 

acometidos ao exame histopatológico, o que impossibilitou a formação dos grupos 

dessa maneira. Na tentativa de encontrar um fator que pudesse explicar o alto 

número de linfonodos acometidos, o teste do qui-quadrado (Tabela 8) revelou 

apenas uma tendência (p=0,06) de associação entre a presença de infiltrado 

inflamatório denso e contínuo e a ausência de metástase para linfonodos, o que 

indicaria um papel protetor do infiltrado, como encontrado em estudo prévio ao se 

analisar sobrevida total e específica em amostra da mesma instituição.23 Durante a 

análise estatística, ao agrupar infiltrado tipo 2 e 3 (com regiões de ausência de 

infiltrado) contra tipo 1 (infiltrado denso e contínuo), foi atingida significância 

estatística (p=0,045 – dados não mostrados). Tal achado poderia ser aplicado em 

biópsias representativas do tumor, uma vez que qualquer região de ausência de 

infiltrado inflamatório, segundo os critérios definidos por BRANDWEIN-GENSLER et 

al. (2005)20, seria indicativa de maior probabilidade de metástase cervical, hipótese 

que deveria ser testada em uma amostra maior para confirmação. 
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Recentemente tem crescido o interesse no diagnóstico a partir de análises 

salivares, pois esse fluido corporal é de fácil coleta, não-invasivo, seguro para o 

paciente e para o profissional e possui armazenamento fácil e de baixo custo, além 

disso, a saliva representa um filtrado dos parâmetros bioquímicos que aparecem na 

circulação,29 sendo usada tanto para monitoramento de doenças sistêmicas quanto 

orais. A análise proteômica da saliva com intuito de catalogar as proteínas salivares 

vem sendo feita há algum tempo,36,46,52,60,68,70,158 contudo, estudos comparando 

pacientes com câncer de boca/lesões cancerizáveis e saudáveis são mais comuns 

utilizando tecido tumoral3,27,65,87,94,95,117,121,127,145,150 do que saliva.40,71,159,160 O nosso 

grupo já tinha experiência com análise do proteoma da saliva,55 por isso iniciamos os 

experimentos com a saliva, deixando o tecido tumoral para ser processado em um 

segundo momento. Além disso, a saliva pode, no futuro, propiciar métodos 

complementares de diagnóstico e triagem para o câncer de boca, uma vez que 

mesmo com inspeção visual e uso de corantes, estratégias úteis para o diagnóstico 

precoce, a maioria dos tumores de boca ainda é descoberta em estádios avançados, 

quando a chance de cura é menor e o prognóstico sombrio.138 Por estar diretamente 

em contato com a lesão, a saliva pode ser sensível em detectar proteínas 

secretadas pelo tumor, podendo ser de grande valor na vigilância da progressão 

maligna. 

Já foi demonstrado que a sensação de boca seca (xerostomia)78 pode ser 

mais prevalente com o aumento da idade e que tanto a xerostomia quanto a 

hipossalivação (redução do fluxo salivar) são mais comuns em mulheres do que em 

homens.43,48,78,143,144 Há controvérsia quanto à diminuição do fluxo salivar com a 

idade. Enquanto alguns autores114,132 relatam não haver alteração do fluxo salivar 

com a idade quando eliminados outros fatores etiológicos de hipossalivação, como 
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doenças sistêmicas e uso de medicamentos, levantando uma possível relação com a 

diminuição idiopática do tamanho das glândulas salivares maiores;114 outros 

autores43,48 relatam diminuição do fluxo salivar não estimulado com o aumento da 

idade, mesmo em pacientes saudáveis. No atual estudo, não foi encontrada 

diferença entre os sexos, mas foi observada diferença estatisticamente significativa 

no fluxo salivar de pessoas mais jovens quando comparadas a pessoas mais velhas, 

provavelmente devido ao uso de medicamentos e à presença de doenças 

sistêmicas. Os pacientes com leucoplasia, cuja maioria apresentava hipertensão e 

utilizava medicamentos, também mostraram diminuição do fluxo em relação aos 

controles (p=0,04). Houve também diferença no fluxo salivar de tabagistas e etilistas 

em comparação com não tabagistas/etilistas (p=0,02), sugerindo que o uso de 

tabaco e álcool pode aumentar o fluxo salivar, como descrito por alguns autores que 

analisaram indivíduos mais velhos,108,143 ao mesmo tempo em que aumenta a 

sensação de boca seca, pelo menos durante o dia.78 Apesar do tratamento para 

neoplasias malignas ter sido implicado como um dos fatores etiológicos da 

xerostomia,133 nenhum dos pacientes incluídos no estudo estava sob tratamento 

anti-neoplásico, pois todos apresentavam tumores primários de boca e a saliva foi 

coletada previamente ao tratamento inicial. Ao analisar o fluxo salivar da glândula 

parótida de pacientes com diferentes neoplasias de cabeça e pescoço, ROESNICK 

et al. (2002)128 não encontraram diferenças no fluxo salivar desse grupo em relação 

à idade, sexo ou uso de tabaco e álcool. Também não foi encontrada diferença no 

fluxo salivar de pacientes com CCE de boca em relação ao fumo e uso de álcool no 

presente estudo. 

Nos diferentes grupos analisados (controle, leucoplasia e câncer de 

boca), o fluxo salivar apresentou diferenças maiores do que a concentração total de 
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proteínas, que não apresentou diferenças estatísticas entre os grupos e nem com 

relação a sexo, idade ou uso de tabaco e álcool. LIE et al. (2001)93 não encontraram 

diferença no fluxo salivar e nem na concentração total de proteínas quando analisou 

um grupo de 25 pacientes jovens (média 22 anos) saudáveis, com e sem gengivite. 

Já SHPITZER et al. (2007),133 ao compararem um grupo de 25 pacientes, 

predominantemente não tabagistas/etilistas com CCE de boca, com um grupo sem a 

doença, encontraram um aumento significativo na concentração total de proteínas 

salivares dos doentes. Talvez o número de pacientes (n=10) não tenha sido 

suficiente para atingir significância estatística no presente estudo, pois a diferença 

entre os valores absolutos do controle e doente com câncer foi maior quando 

confrontados não-tabagistas/etilistas e controle do que comparando 

tabagistas/etilistas e controle (Tabela 12). 

Múltipos ciclos de congelamento e descongelamento não alteram 

significativamente as mensurações da alfa-amilase salivar (proteína mais abundante 

da saliva) e as amostras podem ser armazenadas por pelo menos 24h em 

temperatura ambiente ou a 4º C, e indefinidamente em -80 °C58. Contudo, estudos 

em urina mostraram a formação de um sedimento após repetidos ciclos de 

congelamento e descongelamento100,129. A presente amostra sofreu dois ciclos de 

descongelamento antes da confecção de gel 2D – um para quantificação e 

confecção do gel 1D e um segundo para a formação do pool e precipitação das 

proteínas. Nessas etapas foi notada a formação de um discreto precipitado em todos 

os grupos, estando praticamente ausente em algumas amostras e bem perceptível 

em outras. Foi identificada a permanência desse precipitado após terem sido 

submetidas ao vortex por 10 a 30 segundos em 5 amostras do grupo com câncer 
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tabagista/etilista, o que resultou em um precipitado visível no pool correspondente 

(Fig 12).  

Uma das limitações do estudo consistiu da coleta da saliva em diferentes 

períodos do dia, já que se sabe que o fluxo pode variar conforme o ritmo 

circadiano.29 Contudo, nem sempre os pacientes e/ou pesquisadores estavam 

disponíveis no período da manhã e foi preferível pegar a saliva à tarde a excluir o 

paciente, para o objetivo deste estudo acredita-se que esse fator não influenciará os 

resultados. As amostras de ambos os grupos com CCE de boca foram submetidas a 

condições semelhantes de coleta, armazenamento, ciclos de descongelamento e 

manipulação, sendo precipitadas e submetidas à primeira e segunda dimensões do 

gel 2D no mesmo momento, junto com o grupo controle. Elas ficaram um longo 

tempo armazenadas em -80 °C (média de 256,8 dias para o grupo tabagista/etilista e 

de 313,4 dias para não tabagista/etilista) devido à necessidade de reunir primeiro as 

amostras para depois formar o pool. Por isso, nos intriga saber o motivo de haver a 

permanência do sedimento apenas no grupo com CCE de boca tabagista/etilista e 

seria interessante analisar o proteoma desse sedimento. 

Com a análise de imagens dos géis bidimensionais do grupo controle em 

relação ao grupo com leucoplasia oral, foram identificadas seis manchas com 

diferença de abundância, nove exclusivas da leucoplasia e sete exclusivas do 

controle. Após identificação por espectrometria de massas (MALDI-TOF-TOF), foi 

observado que várias delas era redundantes, destacando-se entre elas: 

apolipoproteína A-1, cistatina-SN, lisozima e citoqueratina 10. Outros grupos de 

proteínas abundantes na saliva foram a alfa-amilase, a albumina e diversos tipos de 

imunoglobulina (IgA, IgG, IgM). Na análise das amostras de CCE de boca em 

relação ao controle, nem todas as proteínas puderam ser identificadas (MALDI-Q-
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TOF), realçando-se entre as identificadas uma grande quantidade de alfa-amilase, 

que é a proteína mais abundante da saliva. Também foram encontradas: beta actina, 

tropomiosina, proapolipoproteína, albumina, imunoglobulina e cistatina SA. A maioria 

delas já havia sido descrita em trabalhos de catálogo das proteínas na saliva de 

indivíduos saudáveis por 2-DE-MS,52,66,70 com exceção da citoqueratina 10 e da 

tropomiosina, que foram encontradas apenas em estudos de pacientes com 

câncer10,65,94 e em estudos utilizando tecnologias proteômicas do tipo shotgun.36,46,60 

A seguir serão descritas as proteínas encontradas no presente estudo, tanto nos 

grupos com leucoplasia oral e câncer de boca, quanto nos grupos controles. 

Apolipoproteína-A1 e Proapolipoproteína - A apolipoproteína-A1 já foi 

identificada em estudos comparando o proteoma da saliva de pessoas saudáveis e 

com sangramento oral,72 estando aumentada nesse caso. Ela também foi 

encontrada na saliva de pessoas saudáveis não-fumantes.52,66 

Classicamente a apolipoproteína tem sido associada à hipertensão e à 

ateroesclerose, pois é um dos principais componentes do HDL e se acumula na 

parede da artéria na progressão da doença e, portanto, representa uma resposta 

protetora ao estresse oxidativo associado.26,50 Mas sua função na saliva permanece 

imprecisa. HUANG (2004)72 sugere que seu aumento na boca de pessoas com 

sangramento oral pode ser indicativo de dano tecidual oral. A apolipoproteína A1 

(APO-A1) e a proapolipoproteina57,83 já foram relacionadas a diversos tipos de 

câncer, estando aumentadas no soro de pacientes com CCE de cabeça e pescoço 

recorrentes,57 em câncer de mama (apenas proapolipoproteína),83 e também nos 

tecidos de CCE de boca HPV 18 positivos.94 A apolipoproteina A1 apresentou-se 

diminuída em relação aos controles no soro de pacientes com carcinoma de 
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ovário104 e mama83 e a proapolipoproteína em cultura de células de CCE de boca 

mostrou-se diminuída nas células de fenótipo mais invasivo.103 

Os níveis de apolipoproteína refletem a concentração do HDL observada 

entre controles saudáveis, mas também são influenciadas por outros fatores, como 

idade, ingestão de álcool, uso de hormônio, sexo, raça, índice de massa corpórea e 

doença coronariana.79 Como muitos outros biomarcadores identificados através das 

tecnologias ―ômicas‖ e também encontrados nos controles, a APO-A1 pode estar 

associada a outras doenças e representar uma resposta metabólica do hospedeiro 

ao câncer e não ser específica do câncer em si, podendo estar associada ao 

processamento da amostra ou a outras características dos pacientes, além do seu 

significado para a doença em estudo. No presente estudo, apesar de aumentada 

nos pacientes com leucoplasia, a maioria deles apresentava histórico de hipertensão 

e cardiopatia. A proapolipoproteína também foi encontrada nos pacientes com CCE 

não tabagistas/etilistas em relação aos pacientes sem doença oral sendo que no 

grupo doente havia apenas dois hipertensos. Não se pode descartar a possibilidade 

de a apolipoproteína estar associada à hipertensão, devido ao número alto de 

pacientes com tal doença no estudo, contudo, estudos da literatura vêm encontrando 

essa proteína de forma consistente em cabeça e pescoço, relacionada à presença 

de câncer,94 recidivas,57 ou fenótipo menos agressivo da lesão.103 Seria interessante 

ter um grupo controle sem hipertensão, cardiopatias ou aumento do colesterol para 

verificar sua importância, mesmo que seja uma resposta do hospedeiro ao câncer. 

Cistatinas (SN e SA) - As cistatinas são inibidores fisiológicos das 

cisteína proteinases. A superfamília da cistatina é composta por três famílias 

principais (famílias 1, 2 e 3). Os tecidos gengivais estão sempre recobertos por 

saliva e as cistatinas da família 2 (S, SN, SA e D) são abundantes na saliva. 
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Numerosos estudos demonstraram que as cistatinas estão envolvidas na doença 

inflamatória, na progressão tumoral, na reabsorção óssea e na infecção, possuindo 

provável papel protetor contra a destruição óssea e tecidual. Ao longo dos anos, 

diversas funções foram atribuídas às cistatinas do tipo 2 e elas podem ser 

agrupadas em quatro categorias: inibição direta de cisteínas proteinases endógenas 

ou exógenas, imunomodulação, atividades antibacterianas e antivirais (que podem 

ser independentes da inibição das cisteína proteinases) e participação no controle 

da mineralização da superfície dentária.38,74  

Aparentemente, as cistatinas da família 2 podem ser facilmente 

detectadas por separação através de gel 2D e espectrometria de massas,52,66,70 

sendo as outras (Cistatina B, C, D, A) detectadas apenas pelos diferentes métodos 

capazes de identificar as proteínas menos abundantes da saliva.36,46,60,127 HU et al., 

(2005) destacaram que as menores proteínas identificadas por 2-DE-MS foram as 

cistatinas e as cadeias de imunoglobulinas (10 kDa).70 

HIRTZ et al. (2005)66 demonstraram que dois terços das manchas 

identificadas em géis 2D correspondiam a amilases, cistatinas e imunoglobulinas. Os 

autores justificam que sob o ponto de vista proteômico, a ocorrência de manchas co-

migratórias é considerada frequente e a observação de múltiplas manchas para a 

mesma proteína se atribui a modificações pós-traducionais ou, eventualmente, a 

degradações. A expressão gênica das cistatinas do tipo 2 se restringe primariamente 

às células serosas e semilunares das glândulas exócrinas anteriores e ao epitélio 

secretor de um número limitado de outros tecidos no corpo, contudo, está claro que 

como uma subfamília, elas não são apenas proteínas salivares.38 
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Os níveis de cistatina SA na saliva de pacientes de ambos os sexos, sem 

doença sistêmica, mas com doença periodontal foi significativamente mais baixo do 

que o grupo saudável quando mensurados por ELISA ou ensaio imunoenzimático 

(imunoblot).74 Em indivíduos sem doença periodontal, a cistatina SN está presente 

na saliva em concentrações que permitem a inibição eficaz das catepsinas B, C, H e 

L. As cistatinas e as cisteína-proteinases quase certamente não trabalham 

independentemente de outros sistemas de degradação, mas participam de sistemas 

complexos de retroalimentação que produzem uma alteração marcante na atividade 

proteolítica. DICKINSON et al. (2002)38 e GONÇALVES et al. (em confecção)55 em 

estudos com 2-DE-MS em saliva, encontraram diminuição dos níveis de cistatina SN 

em pacientes com doença periodontal, mas não entre saudáveis e pacientes com 

gengivite. Houve diminuição da abundância das manchas de cistatina SN, no 

presente estudo, nos pacientes com leucoplasia comparados aos controles 

saudáveis, contudo, não é possível descartar que tenha sido devido à presença de 

doença periodontal no primeiro grupo. 

A cistatina SA foi encontrada como uma mancha exclusiva do grupo com 

CCE de boca não tabagista/etilista em relação ao grupo com CCE tabagista/etilista. 

LIE et al. (2001)93 descreveram que a atividade de cistatina pode variar de acordo 

com muitos fatores, inclusive o tabagismo. Apesar de todos esses estudos indicarem 

uma associação forte da presença das cistatinas com eventos inflamatórios ou 

mesmo com o tabagismo, recentemente vem sendo publicados trabalhos que 

relacionam o aumento da cistatina SN ao câncer colorretal161 e gástrico.30 

Lisozima - A lisozima é uma proteína antimicrobiana típica, encontrada 

comumente em animais e plantas, estando presente em fluidos corporais, inclusive 

na saliva, nas lágrimas e no suor. Possui atividade enzimática capaz de clivar as 
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ligações β(1-4) glicosídicas entre o ácido N-acetilmurâmico e os resíduos de N-

acetilglucosamina dos peptidoglicanos da parede celular bacteriana. A maioria das 

espécies bacterianas não é diretamente lisada quando expostas à lisozima, contudo, 

tornam-se enfraquecidas e suscetíveis à lise por detergentes e ânions. Outros 

mecanismos antibacterianos foram propostos, como a agregação bacteriana e a 

inibição do metabolismo bacteriano.131 A lisozima salivar produzida na cavidade oral 

se deriva dos neutrófilos em respostas à infecção oral e hiperglicemia.120  

A lisozima possui um efeito protetor importante na doença periodontal, 

apresentando concentrações diminuídas na saliva não estimulada, quando 

mensurada por ensaios imunoenzimáticos, nos pacientes com gengivite e 

periodontite quando comparados aos pacientes saudáveis. Contudo, os níveis no 

fluido crevicular mostram-se aumentados.74,140 

QVARNSTROM et al. (2008)120 e JANKET et al. (2006)75 postularam que 

a lisozima pode estimar o processo pró-inflamatório envolvido na aterogênese, com 

níveis aumentados já na hipertensão, um estádio precoce da doença coronariana, 

devido à sua relação com um ambiente pró-inflamatório, tanto por infecção quanto 

pelo metabolismo alterado da glicose. A inflamação faz parte da patogênese da 

aterosclerose e os autores demonstraram que altos níveis de lisozima salivar 

estavam associados ao aumento do risco para doença coronariana75 e de 

hipertensão.120  

No presente estudo, a lisozima foi encontrada apenas em pacientes com 

leucoplasia, cuja maioria apresentava hipertensão ou cardiopatias. Talvez o 

aumento da apolipoproteína-A1 – que também está relacionada à hipertensão e 

aterosclerose – e da lisozima estejam associados entre si e com a hipertensão 
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nesse grupo de pacientes. Por outro lado, o aumento da lisozima salivar foi 

associado também à presença de câncer de mama.7  

A lisozima já foi encontrada na saliva de indivíduos saudáveis por 2-DE-

MS,52 mas foi necessário um novo gradiente de pH (de 6 a 9) para sua detecção. Os 

estudos que utilizam técnicas de proteômica do tipo shotgun, frequentemente 

encontram essa proteína,36,46,60 portanto, provavelmente ela se apresenta pouco 

abundante nos indivíduos saudáveis e por isso não foi detectada no grupo controle 

desse estudo. 

Citoceratina 10 - As citoceratinas (CKs) são um grupo de proteínas com 

40 a 68 kDa restritas ao citoplasma das células epiteliais. Há pelo menos 19 tipos de 

citoceratinas e cada célula epitelial expressa seu próprio conjunto de CKs. O dorso 

normal da língua expressa as CKs 4, 1, 3, 6 e 16 nas camadas mais profundas e a 

CK 10 mais superficialmente, com expressão esporádica de CK 19. O ventre normal 

da língua expressa as ceratinas 19, 13, mas não a 10. Alterações associadas à 

displasia incluem a redução na expressão de CK 10 e aumento de CK 8, 18 e 19. No 

câncer de boca geralmente há um aumento das CKs 8, 18, 19.113,146 

BLOOR et al. (2001)10 observaram a expressão imuno-histoquímica de 

CK 10 e CK 1 em epitélio normal, sob a forma de colunas na camada espinhosa. Os 

autores notaram que a expressão de CK10 varia conforme o grau de displasia e de 

ceratinização do epitélio, estando mais presentes nas displasias leves 

ortoceratinizadas e diminuindo a expressão nas displasias moderadas até se tornar 

praticamente ausente na displasia severa. Nos CCE de boca bem e moderadamente 

diferenciados há expressão variável de CK 10 no centro das ilhas, tornando-se 

ausente nos pouco diferenciados. Em estudos do proteoma da saliva de pacientes 
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saudáveis, a CK 10 não tem sido encontrada por 2-DE-MS e LC-MS-MS em alguns 

estudos,68,70 contudo, outros autores identificaram essa proteína36,46 por diferentes 

metodologias proteômicas. Em tecido de CCE de boca ela está presente tanto no 

tumor quanto nas margens microscopicamente normais,3 assim como em cultura de 

células de CCE de boca.103 

Seria interessante verificar a presença ou ausência de CK 10 na saliva de 

pacientes sem lesão de boca, com displasias severas e com carcinomas 

clinicamente iniciais, pois ela poderia estar indetectável nos saudáveis, aumentada 

na lesão clinicamente evidente (como foi mostrado) e ausente nas displasias 

severas e carcinomas, uma vez que os estudos imuno-histoquímicos indicam sua 

ausência em displasias severas e expressão variável no centro das ilhas tumorais 

(que podem não chegar à saliva), sendo a sua omissão na saliva de pacientes com 

desordens potencialmente malignas um indicador de progressão para doença 

maligna. 

Tropomiosina - A tropomiosina é um microfilamento de ligação ao 

citoesqueleto (proteína de ligação à actina) expresso em células musculares e não 

musculares, fazendo parte da classe das moléculas de adesão e de motilidade 

celular, com função na migração celular. Há diversas isoformas de tropomiosina e 

sua expressão está associada a eventos de transformação. A supressão das 

isoformas de alto peso molecular da tropomiosina muscular tem sido comumente 

observada em tumores malignos. Contudo diferentes isoformas de tropomiosina 

podem ter funções fisiológicas distintas no tecido, resultando em regulação diversa 

das células malignas. O aumento da expressão de tropomiosinas de baixo peso 

molecular se correlaciona com o potencial metastático de tumores malignos, como 

de mama e melanoma.65,103  
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A tropomiosina vem sendo encontrada nos CCE, principalmente de 

língua, em estudos de proteoma que comparam o tecido tumoral ao 

microscopicamente normal, quer seja utilizando gel 2D para separação das 

proteínas65,95,150 ou não.117 A tropomiosina também foi detectada em cultura de 

células a partir de CCE de língua, mas não de gengiva,154 bem como relacionada ao 

fenótipo invasivo de duas linhagens celulares cultivadas a partir de CCE avançado 

de língua de pacientes tabagistas e etilistas.103 

Apesar de uma isoforma de baixo peso molecular da tropomiosina ter sido 

encontrada em níveis diminuídos no câncer de língua,65 na maioria dos estudos, as 

isoformas encontradas estão aumentadas no CCE de boca65,95,117,154 e relacionadas 

ao fenótipo invasivo.103 Contudo, estudos recentes4,163 demonstraram que a 

tropomiosina de alto peso molecular (35 a 45 kDa) participa da estabilização dos 

filamentos de actina, com formação de fibras de estresse e adesões focais, em 

resposta ao TGF-β, reduzindo a migração celular, o que indicaria um papel protetor 

da tropomiosina com relação à formação de metástases. Ainda assim, os níveis 

aumentados de tropomiosina no câncer de boca podem ser indicativos da tentativa 

do organismo de impedir a invasão e subsequente metástase, sendo que em 

carcinomas muito avançados os níveis salivares de tropomiosina voltem a cair. No 

presente estudo, a mancha correspondente à tropomiosina foi encontrada apenas no 

grupo com CCE não tabagista/etilista, quando comparado ao grupo com CCE 

tabagista/etilista, podendo indicar somente a maior quantidade de tumores de língua 

no primeiro grupo ou estar relacionada à agressividade tumoral, quer seja 

aumentada ou diminuída, nesses pacientes, o que ainda não pode ser determinado 

pelos nossos dados devido ao curto tempo de acompanhamento. 
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Beta Actina - A migração celular é um passo crítico para a invasão 

tumoral, em que a reorganização do citoesqueleto de actina é o mecanismo primário 

de motilidade celular, sendo essencial para a migração da maioria das células. Há 

três tipos de actina – α, β e  - sendo que a actina-α se apresenta apenas em 

músculo. Três projeções citoplasmáticas geradas pelo agrupamento de actina 

podem ser formadas: lamelipódios, em forma de véu, filopódios, projeções pontudas, 

e invadópodes, que são estruturas menos dinâmicas e com maior duração, mais 

relevantes para invasão da célula neoplásica. Cerca de 50% da actina está sob a 

forma solúvel em células não musculares de vertebrados.97,139  

Em estudos proteômicos, a beta actina foi detectada na saliva não 

estimulada de paciente saudável não-tabagista em dois estudos.46,70 Um deles 

utilizou uma técnica de separação eletrocinética conhecida como CITP/CZE 

(isotacoforese capilar transiente/eletroforese de zona capilar), que tem como objetivo 

identificar, através de ESI-MS-MS, quantidades mínimas de proteínas, sendo 

favorável à identificação de proteínas pouco abundantes46 e o outro identificou por 2-

DE-MS.70 Também foi detectado aumento dos níveis da beta-actina por  iTRAQ e Q-

TOF-MS-MS em leucoplasias com displasia em relação ao tecido normal e em 

linhagens de células de câncer de mama com fenótipo superinvasivo por 2D Dige e 

MALDI-TOF.39 No presente estudo a beta-actina foi encontrada na saliva de 

pacientes com câncer de boca, estando aumentada nos CCE tabagista/etilista em 

relação ao controle. 

Albumina - A albumina é a proteína mais abundante do sangue, 

constituindo de 55% a 62% do total das proteínas do soro. Ela é uma proteína 

acídica (pI 4,9) de 67,5 kDa, com afinidade por um amplo espectro de componentes, 
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como água, Ca++, Na+, hormônios e drogas. Na saliva ela tem sido detectada como 

um componente menor e sua presença reflete uma contribuição passiva da proteína 

do soro, que pode ser provocada por inflamação epitelial. As alterações no conteúdo 

de albumina da saliva podem ser usadas como ferramenta diagnóstica para certas 

doenças como a estomatite em pacientes em terapia oncológica. Em indivíduos 

saudáveis, a presença de albumina na saliva é bem pequena, estando aumentada 

em pacientes com gengivite e periodontite.131  

Em estudos proteômicos, a albumina tem sido detectada na saliva de 

indivíduos saudáveis, por diferentes técnicas36,46,52,66 e foi detectada também em 

tecido de pacientes com CCE de língua.3 No presente estudo a albumina foi 

encontrada como uma proteína exclusiva do grupo com CCE de boca não 

tabagista/etilista, quando comparado ao controle, provavelmente os indivíduos do 

grupo controle não possuíam quantidade suficiente de albumina para detecção por 

2-DE-MS. Contudo, no grupo controle que foi comparado com a leucoplasia, houve 

manchas de albumina exclusivas do controle e o aumento significativo de uma delas 

com relação à leucoplasia. 

Imunoglobulinas (IgA, IgM, IgG, cadeias leve) - No atual estudo foram 

encontradas diversas imunoglobulinas, cadeias de imunoglobulina e até um receptor 

de imunoglobulina, algumas aumentadas nos grupos doentes, como IgM e Ig-α, e 

outras no grupo controle, como as IgG e Ig- Juntamente com a alfa-amilase, as 

cistatinas e as albuminas, as imunoglobulinas são as proteínas mais abundantes 

encontradas na saliva humana.66,70 

As imunoglobulinas salivares são compostas por IgA secretora (85%) e 

são produzidas diretamente pelos linfócitos B presentes próximo às glândulas 
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salivares. Os 5% a 15% restantes das imunoglobulinas salivares são principalmente 

a IgG e IgM, que são derivadas do fluido clevicular ou filtradas do plasma.29 Os 

títulos de anticorpos refletem os do sangue, contudo estão em menor concentração, 

podendo diagnosticar uma ampla gama de doenças infecciosas como sarampo, 

hepatite, catapora, rubéola, HIV, vírus Epstein-Barr, herpesvírus humano.19 As 

condições fisiológicas da coleta da saliva podem influenciar significativamente a 

concentração das imunoglobulinas,29 por isso, torna-se complicado associar o 

aumento ou a diminuição das imunoglobulinas aqui identificadas somente à 

presença da leucoplasia oral ou do câncer de boca. Dos estudos de proteômica que 

comparam câncer de boca com pessoas sem a doença, apenas DOWLING et al. 

(2008)40 destacaram uma imunoglobulina por estar aumentada nos doentes. 

Alfa Amilase - A amilase (40-60 kDa) é um componente salivar 

abundante e foi descrita pela primeira vez há 150 anos sob o nome ―diastase‖. Essa 

enzima catalisa a hidrólise da ligação α(1,4) glicosídica entre os resíduos de glicose 

dos polissacarídeos como o amido, o glicogênio e as dextrinas. A amilase humana 

existe sob duas formas – a produzida pelo pâncreas e pelas glândulas salivares – e 

elas possuem 97% de homologia dos aminoácidos. A amilase já foi demonstrada em 

praticamente todos os fluidos do corpo humano, inclusive lágrimas, sêmen e 

muco.131 

HIRTZ et al. (2005)66 ressaltaram que a α-amilase parece apresentar uma 

enorme diversidade, sendo representada por muitas manchas no gel 2D, podendo 

haver quase 30 manchas relacionadas a forma não-glicosilada (56 kDa) e pelo 

menos 20 com a forma glicosilada (59 kDa). Para aquelas manchas observadas 

abaixo do peso molecular esperado, outros mecanismos devem ser considerados, 

como degradações que resultam em formas truncadas na região N-terminal ou no C-
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terminal, com peso molecular entre 19 e 35 kDa. Em estudos com periodontite, foi 

observado maior número de manchas de α-amilase no grupo doente em relação ao 

controle, o que sugere maior proteólise dessa enzima nos pacientes com 

periodontite.55 No presente trabalho foram detectadas manchas de α-amilase 

exclusivas da leucoplasia (n=5), exclusivas do controle (n=10), exclusivas do grupo 

com CCE não tabagista/etilista (n=2) e com diferença de abundância em relação ao 

controle no grupo com CCE tabagista e etilista (n=2) e não tabagista/etilista (n=5). 

NAGLER et al. (2000)107 relataram que a fumaça de cigarro inativou a α-amilase e, 

no presente estudo, grande parte das manchas controle exclusivas em relação ao 

grupo com CCE de boca tabagista/etilista foram identificadas como α-amilase 

(Tabela 15), possivelmente corroborando com os dados desse autor. 

 

A maior parte das proteínas aqui encontradas participa de diferentes 

processos celulares comuns a vários tipos de tecidos, doenças ou participam da 

carcinogênese de muitos tipos de tumor. Atualmente, parece consensual que mais 

de um marcador seria necessário para o diagnóstico precoce de uma doença, devido 

à heterogeneidade da fisiopatologia humana e à complexidade da doença.91 Apesar 

das limitações inerentes à técnica de 2-DE-MS, como a tendência de identificação 

de proteínas abundantes e a dificuldade de detecção de proteínas em extremos de 

peso molecular, foram encontradas diversas proteínas classicamente menos 

abundantes e a associação de duas ou três dessas proteínas, pode futuramente 

atuar como biomarcador em potencial para a leucoplasia ou para o câncer de boca. 

Antes disso, é necessário validar as proteínas encontradas na saliva dos doentes e 

controles por outras técnicas. Também seria interessante experimentar o 
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comportamento das proteínas de interesse em situações clínicas diferentes, como 

em tumores avançados e pacientes curados. 



 

 

7. CONCLUSÕES 

 

  A maioria dos pacientes com câncer de boca em estádios clínicos iniciais 

(I e II) que fumam e bebem são homens, acima dos 45 anos e com baixa 

escolaridade, enquanto que os pacientes que não fumam e nem bebem são a 

minoria, sendo representados principalmente por mulheres, com faixa etária 

diversificada, maior escolaridade e com tumores localizados, em língua. 

  Muitos casos (46,1%) em estádios clínicos iniciais (I e II) mostram 

metástases para linfonodos após análise histopatológica sendo assim classificados 

em estádios patológicos avançados (III e IV). Dentre os fatores clínico-patológicos 

investigados, o infiltrado inflamatório denso e contínuo está relacionado à ausência 

de metástases para linfonodos, indicando um papel protetor para essa característica 

histopatológica. 

 Na análise comparativa dos géis e das proteínas identificadas entre os 

grupos, prevalecem as proteínas classicamente abundantes da saliva, como α-
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amilase, cistatinas, albumina e diversos tipos de imunoglobulinas, contudo outras 

proteínas normalmente menos abundantes foram identificadas nos diversos grupos. 

  A citoceratina 10 se destaca como proteína do grupo com leucoplasia 

oral provavelmente envolvida na patogênese dessa lesão. A apolipoproteína-A1 e a 

lisozima estavam aumentadas no grupo com leucoplasia oral, sendo um grande 

número de pacientes desse grupo hipertensos. 

  A beta actina mostra-se com aumento de abundância significativo no 

grupo com câncer de boca tabagista/etilista em relação ao controle e participa da 

formação de projeções do citoesqueleto. 

  No grupo com câncer de boca não tabagista/etilista a proapolipoproteína 

se destaca como sendo exclusiva deste grupo quando comparada ao controle, 

podendo estar associada ao câncer e ao dano tecidual ou a doenças sistêmicas. 

  Na comparação entre os grupos com câncer de boca a tropomiosina 

revela-se exclusiva dos não tabagistas/etilistas, que possuíam mais tumores em 

língua. 

Para esclarecer melhor o papel de cada proteína no câncer de boca e na leucoplasia 

oral é necessário validar os resultados por diferentes técnicas de detecção protéica 

na saliva. Mais investigações são necessárias para melhor compreender as 

diferenças entre os tumores relacionados ou não ao uso de tabaco e álcool. 
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ANEXO 1: Aprovação do trabalho pelo Comitê de Ética do Instituto Nacional de 
Câncer, sob o número 056/07. 
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ANEXO 2: Classificação TNM (Brasil, Minisétrio da Saúde, 2004, 6ª ed.) 
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                                                                                             APÊNDICE  

 

APÊNDICE 1: Ficha de anamnese, incluindo questionário sobre uso de tabaco e álcool e exame clínico, utilizada 
para o grupo com leucoplasia oral e CCE de boca. Foram feitas adaptações para utilização no grupo controle.  
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APÊNDICE 1 (cont.)
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APÊNDICE 1 (cont.)
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APÊNDICE 2: Gel referência do grupo controle A, usado em comparação com  o grupo de leucoplasia oral, sem 
manchas realçadas. 
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APÊNDICE 3: Gel referência do grupo de leucoplasia oral, sem manchas realçadas. 
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APÊNDICE 4: Gel referência do grupo controle B, usado em comparação com os grupos com CCE de boca, sem manchas realçadas. 
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APÊNDICE 5: Gel referência do grupo de pacientes com CCE de boca tabagista e etilista, sem manchas realçadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A

pêndice 1
5
8

 



APÊNDICE 

 

160 

APÊNDICE 6: Gel referência do grupo de pacientes com CCE de boca não tabagistas/etilistas, sem manchas realçadas. 
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