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RESUMO 
A família dos papilomavírus (PV) representa um grupo heterogêneo de vírus. Até o 
momento mais de 120 tipos diferentes de papilomavírus humanos (HPV) já foram 
descritos. Os HPV isolados de uma mesma espécie são classificados ainda em 
subtipos. A associação entre o câncer e infecção pelo HPV no epitélio do trato 
genital masculino e feminino já é bem conhecida. Na mucosa oral, entretanto, é 
ainda controversa. Alguns estudos demonstram a presença viral e sua correlação 
com a carcinogênese bucal, enquanto outros estudos não consideram sua 
participação no câncer da cavidade bucal. A displasia epitelial é um marcador 
histológico de pré-malignidade e indica risco de evolução para Carcinoma de células 
escamosas. Acredita-se que quanto maior a atividade proliferativa de um tumor, pior 
será seu comportamento biológico. Como conseqüência, muito esforço tem sido feito 
no desenvolvimento de métodos objetivos para avaliar a proliferação celular e 
estudar o significado destes métodos no estudo das neoplasias, especialmente no 
seu prognóstico. Este estudo teve por objetivo avaliar a atividade proliferativa 
epitelial em lesões papilomatosas orais de 30 lesões proliferativas epiteliais 
desenvolvidas na mucosa oral. Foram identificadas áreas de displasia epitelial; 
analisadas a imunoreatividade aos anticorpos anti-Ki-67e anti-p16ink4a e 
correlacionadas a distribuição destes entre si e com áreas de atipias sugestivas de 
displasia. Em relação a imunomarcação ao anti-Ki-67, foram observados 2 padrões 
distintos de marcação, sendo um basal subdividido em único (BU) e dupla (BD) e 
outro padrão supra basal (SB). Nas 30 lesões estudadas, observou-se marcação BU 
em 27%, marcação BD em 27% e SB em 46%. Nenhum dos casos com padrão BU 
apresentou displasia epitelial. Das com padrão BD 62,5% apresentaram displasia; 
todas os casos de padrão SB apresentavam pelo menos uma área de displasia 
epitelial. Observou-se que 37% lesões não apresentavam displasia epitelial que 
ocorreu com maior freqüência nos condilomas acuminados. Ao utilizar o anticorpo 
monoclonal anti-p16INK4a, não foram observados casos considerados positivos para 
esta proteína nas lesões estudadas. Pelo fato de haver uma tendência a se 
considerar a cura após a remoção cirúrgica das lesões papilomatosas orais, 
equivocadamente; a realização de exame histopatológico vem sendo muitas vezes 
dispensado. Através de nossos resultados podemos direcionar para a necessidade 
de divulgação da importância do exame histopatológico para avaliação do potencial 
oncogênico dos papilomas orais bem como a possível indicação de análise imuno-
histoquímica para diagnóstico definitivo em relação à presença de displasia epitelial. 



ABSTRACT 
The family of papillomavirus (PV) represents a heterogeneous group of 

virus. Until the moment 120 human different types of papillomavirus (HPV) already 
had more than been described. The isolated HPV of one same species are classified 
still in subtypes. The association between the cancer and infection for the HPV in the 
epitélio of the masculine and feminine genital treatment already well is known. In the 
oral mucosa, however, he is still unknown. Some studies demonstrate to the viral 
presence and its correlation with oral carcinogenesis, while other studies do not 
consider its participation in the cancer of the oral socket. The epithelial dysplasia is a 
histologic marker of daily pre-malignance and indicates risk of evolution for 
squamous cell carcinoma. One gives credit that how much bigger the proliferation 
activity of a tumor, worse will be its biological behavior. As consequence, much effort 
has been made in the development of objective methods to evaluate the cellular 
proliferation and to study the meaning of these methods in the study of the 
neoplasias, especially in its prognostic. This study it had for objective to evaluate the 
epithelial proliferation activity in a 30 oral papillomas. Areas of epithelial dysplasia 
had been identified; analyzed the imuno-reactivity to the antibodies anti-Ki-67e anti-
p16ink4a and correlated the distribution of these between itself and with areas of 
suggestive atypias of dysplasia. In relation the imunomarcação to anti-Ki-67, had 
been observed 2 distinct standards of marking, being a basal subdivided in only 
basal (BU) and duple-basal (BD) and another standard supra-basal (SB). In the 30 
studied injuries, one observed marking BU in 27%, marking BD in 27% and SB in 
46%. None of the cases with standard BU presented epithelial dysplasia. The 62.5% 
of BD marking had presented dysplasia, of the injuries that had presented standard 
SB, 100% presented at least presents an area of epithelial dysplasia. It was 
observed that 37% injuries did not present epithelial dysplasia that occurred more 
frequently in condilomas acuminados. When using the monoclonal antibody anti-
p16INK4a, had not been observed cases considered positive for this protein in this 
study. For the fact to have a trend if to consider the cure after the surgical removal of 
the oral papillomas, it’s a mistake, the accomplishment of histopatológico 
examination comes being many times excused. Through our results we can direct for 
the necessity of spreading of the importance of the histopatológico examination for 
evaluation of the oncogenic potential of papillomas, as well as the possible indication 
of imuno-histochemical analysis for definitive diagnosis in relation to the presence of 
epithelial dysplasia. 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

A família dos papilomavírus (PV) representa um grupo heterogêneo de 

vírus. Até o momento mais de 120 tipos diferentes de papilomavírus humano (HPV) 

já foram descritos (VILLA et al, 2000). Os Papilomavirus isolados de uma mesma 

espécie são classificados ainda em subtipos, norteando esta classificação, a 

percentagem de seqüência de nucleotídeos homólogos a tipos pré-existentes. Se 

forem homólogos em mais de 50% em sua seqüência de nucleotídeos a um tipo 

preexistente são classificados ao determinado tipo pré-existente, porém quando 

essa porcentagem for menor que 50%, são classificados como um novo tipo. 

Atingindo aproximadamente 100%, com apenas alguns nucleotídeos diferentes, são 

considerados variantes de um mesmo tipo viral. O aumento na identificação de 

subtipos se deve ao avanço da tecnologia, principalmente da hibridização do DNA. 

Através destas técnicas foram encontrados HPV associados a lesões benignas, 

como papiloma, verruga, condiloma acuminado e hiperplasia epitelial focal e outras 

potencialmente malignas (BATISTA et al, 1996; CHAMPION et al., 1998).  
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O HPV faz parte de um grupo de viroses de filamento duplo de DNA do 

subgrupo A de papovavírus, que pode estar completamente integrado ao DNA da 

célula do hospedeiro. Infectam muitas espécies animais, induzindo variadas lesões 

proliferativas de epitélios estratificados (NEVILLE, 2004; FIELDS et al, 1996), sendo 

epiteliotrópicos, afetando predominantemente pele e mucosas, produzindo 

proliferações epiteliais características no sítio de infecção (DESAINTES et al., 1997). 

Estes agentes infecciosos são dotados de estruturas autônomas que, para sua 

autoduplicação, necessitam de uma célula viva para reprodução. Possuem tropismo 

específico pelo epitélio escamoso, sendo que apenas as células diferenciadas da 

camada espinhosa e granulosa do tecido epitelial permitem a replicação do 

papilomavirus, estando as células basais livres de partículas virais maduras. Este 

aspecto indica que etapas do ciclo viral requerem fatores específicos provenientes 

dos estágios de diferenciação dos queratinócitos. Acredita-se que as células basais 

sejam o alvo do vírus, tendo estes acesso direto às células basais apenas quando 

estas são expostas, como ocorrem nas ulcerações (BATISTA et al, 1996). 

Os papilomavirus (PV) são vírus não envelopados medindo 45-55nm de 

diâmetro (BATISTA et al, 1996; DESAINTES et al., 1997), com genoma de 

aproximadamente 7200-8000 pares de base (pb) (DESAINTES et al., 1997). Seu 

peso molecular varia de 54 a 76 Kda. Sua unidade infecciosa é denominada víron 

(BATISTA et al, 1996), possuem capsídeo icosaédrico composto de 72 capsômeros, 

envolvendo DNA genômico circular de fita dupla (PFISTER & FUCHS, 1994; 

BATISTA et al, 1996). A parte central é representada por DNA que está organizado 

em duas faixas de genomas contendo todas as informações genéticas do vírus 

(BATISTA et al, 1996). 
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A organização genômica de todos os tipos de HPV já estudados é similar. 

Têm uma fita única de DNA dividida em segmentos de seqüências gênicas 

denominadas “open readings frames” (ORF). Os ORF são classificados como E 

(early) e L (late) de acordo com a seqüência expressa no ciclo vital do vírus. As 

seqüências E, E1,E2, E4, E5, E6 e E7, garantem a replicação do maquinário 

genético do vírus, ou seja têm função de codificar proteínas responsáveis pela 

transformação e replicação, enquanto as L, L1 e L2, codificam proteínas estruturais 

e sua expressão é restrita à parte diferenciada do epitélio. Uma outra região, entre 

L1 e E6, conhecida como região não codificante (NCR), região reguladora upstream 

(URR) ou região longa de controle (LCR), não codifica proteínas, mas é essencial na 

regulação da replicação viral e transcrição dos genes, celulares e virais (ZUR 

HAUSEN et al, 1989). 

Os HPV são vírus que possuem especificidade por diferentes sítios 

anatômicos (epiteliais). A atividade biológica das proteínas E6 e E7 depende da 

célula hospedeira infectada pelo vírus ou transfectada com genes de HPV. Células 

escamosas epiteliais são o hospedeiro natural de HPV e culturas de queratinócitos 

genitais humanos têm sido utilizadas para estudar as conseqüências de expressão 

de E6 e E7. Estes estudos mostram que ambas as proteínas cooperam na 

imortalização de queratinócitos humanos primários (BARBOSA & SCHLEGEL, 1989; 

BARBOSA et al., 1989, SCHLEGEL et al., 1988; SEDMAN et al., 1991). 

Na cavidade oral, 24 tipos (HPV 1, 2, 3, 4, 6, 7,1 0, 11, 13, 16, 18, 30, 31, 

32, 33, 35, 45, 52, 55, 57, 59, 69, 72 e 73) são associados a lesões benignas e 12 

tipos (HPV 2, 3, 6, 11, 13, 16, 18, 31, 33, 35, 52 e 57) a lesões malignas. Desses, 
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HPV-6 e HPV-11 têm baixo risco de associação com malignidade, desta forma são 

chamados de benignos ou baixo risco, enquanto que outros, tais como HPV-16 e 

HPV-18, são fortemente associados com malignidade, sendo chamados de malignos 

ou oncogênicos ou de alto risco (TERAI & TAKAGI, 2001; KOJIMA et al., 2002; 

SCULLY et al, 2002). 

A associação entre o câncer e infecção pelo HPV no epitélio do trato 

genital masculino e feminino já é bem conhecida. Na mucosa oral, entretanto, é 

ainda controversa. Alguns estudos demonstram a presença viral e sua correlação 

com a carcinogênese (MCGLENNEN et al, 2000; SCULLY et al, 2000), enquanto 

outros estudos não consideram sua participação no câncer oral (CHANG et al, 

1991).  

Nos anos 70, o grupo de estudo do Prof. Harald zur Hausen do centro de 

pesquisa sobre o Câncer em Heidelberg, Alemanha, fez as primeiras observações 

sobre as associações entre os tipos específicos de HPV e algumas lesões e deu-se 

início aos estudos com estes vírus (ZUR HAUSEN et al., 1974). De fato, desde 1995, 

a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial de 

Saúde concluiu que existem evidências biológicas e epidemiológicas suficientes 

para classificar os HPV 16 e 18 como sendo carcinógenos do tipo I, ou seja, 

carcinogênicos em humanos (revisado por IARC Working Group, 1995). 



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Várias lesões do epitélio de revestimento da mucosa oral são associadas 

ao HPV. Dentre as benignas, podemos citar o papiloma, a verruga vulgar, o 

condiloma acuminado e a hiperplasia epitelial focal. Já com relação às malignas, 

podemos destacar os carcinomas epidermóide e verrucoso (OLIVEIRA et al, 2003). 

A possibilidade da infecção por HPV ser a etiologia do câncer oral foi 

relatada por SYRJANEN et al. em 1987, e continua sendo alvo de vários estudos. Há 

relatos descrevendo que nas lesões orais, entre elas leucoplasias em conjunto com 

a presença de outros fatores combinados, como fumo, uso de álcool ou infecção 

pelo HPV, aumentam o risco de transformação maligna celular (PALEFSK et al, 

1995; REGEZI, 1993). 

As seqüências de DNA do HPV têm sido encontradas em alguns 

carcinomas de células escamosas bucal, sugerindo a atuação deste vírus na 

etiologia do câncer bucal. Os subtipos relacionados a estas lesões são os 16/18, e 

menos freqüente, os subtipos 2, 6/11, e 31/33/35. Displasias na mucosa bucal 
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também são ocasionalmente ligadas a infecções similares às causadas pelo HPV 

(em pacientes soronegativos para o HIV) (REGEZI, 1994). A presença na mucosa 

oral dos tipos ano-genitais, HPV 6/11 e 16/18, poderia significar transmissão oro-

genital, o que tornaria este vírus um importante cofator no desenvolvimento do 

câncer oral, assim como é considerado no colo uterino (SYRJANEN et al, 1987; 

MILLER et al, 2001). 

Infecções por HPV têm sido relatadas não só na mucosa de revestimento 

da cavidade bucal, como também na nasal e na dos seios paranasais, além das 

mucosas traqueobronquial, da laringe, uretra, trato anogenital e pele (BATISTA, 

1996). Morfologicamente são classificados em papiloma exofítico, papiloma invertido 

e papiloma de células cilíndricas (SYRJANEN et al, 2003), sendo que o papiloma 

invertido não é um papiloma verdadeiro, e sim alteração polipóide da mucosa 

(NEVILLE, 2004; SYRJANEN et al, 2003).  

No trato respiratório também pode-se observar o papiloma laríngeo. Este 

é a neoplasia mais comum na mucosa do trato respiratório (AALTONEN et al., 2002; 

SHYKHON et al., 2002). HPV-6 e 11 são os tipos mais comumente encontrados 

nessas lesões, sendo o primeiro mais comum na forma adulta (RIHKANEN et al., 

1993; GOMEZ et al., 1995). Porém, já foi encontrado o HPV-16 nestas lesões 

(DICKENS et al., 1991). 

Na pele, as verrugas são subdivididas em verrugas comuns ou vulgares, 

planas, filiformes e plantares (BECHELLI & CURBAN, 1988; CHAMPION et al., 
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1998; SAMPAIO & RIVITTI, 1998; FREEDBERG et al., 1999). As mais comuns são 

as verrugas vulgares, causadas principalmente pelo HPV-2, podendo ser causadas 

também pelos tipos 1, 4 e 57 (FIELDS et al, 1996; CHAMPION et al., 1998). As 

verrugas comuns compõem 1 a 2% das verrugas na genitália, e freqüentemente 

mantêm as características morfológicas que constituem os critérios histopatológicos 

para seu diagnóstico (CHAMPION et al., 1998).  

As Verrugas do tipo ano-genitais são raras na boca (CHAMPION et al., 

1998). Estão mais freqüentemente associadas aos HPV 6 e 11, ocorrendo na região 

genital e mais raramente nas mucosas (FIELDS et al, 1996). No homem, a glande, o 

prepúcio, freio, sulco bálano prepucial, meato uretral e bolsa escrotal constituem as 

localizações mais comuns (PASSOS et al, 1995). Na mulher, localizam-se 

preferencialmente na vulva, períneo, meato uretral e colo do útero (PASSOS et al, 

1995). Podem ocorrer na uretra quando lesões no meato uretral estão presentes, 

disseminando-se também para a bexiga (FREEDBERG et al., 1999). A clássica 

forma acuminada constitui cerca de 2/3 das verrugas ano-genitais (CHAMPION et 

al., 1998). São transmitidas entre os parceiros sexuais, podendo ocorrer transmissão 

virótica ao feto e ao recém-nascido através da mãe infectada, havendo o risco de 

desenvolvimento do carcinoma de células escamosas (SCHNEIDER et al, 1993; 

PASSOS et al, 1995).  

A associação entre HPV e câncer uterino, é considerada, hoje, como 

relação causa-efeito (BATISTA et al, 1996). Além das lesões clinicamente evidentes, 

lesões subclínicas podem ser observadas através de colposcopia / peniscopia após 

aplicação de ácido acético a 5% (PASSOS, 1995; SAMPAIO & RIVITTI, 1998). São 



Revisão de Literatura  31 

classificadas em condiloma exofítico - acuminado, papilar e micropapilar -, condiloma 

plano, condiloma endofítico ou invertido e formas difusas - colpite virótica (PASSOS 

et al, 1995). 

No caso de cânceres cervicais, o conceito de risco baixo ou alto de 

desenvolver câncer é apoiado por muitos estudos epidemiológicos de casos-

controle, que têm mostrado forte associação entre os tipos oncogênicos e lesões de 

alto grau e carcinomas (BOSCH et al., 1995; MUÑOZ et al., 2000). Existem 

diferenças importantes nas interações vírus-hospedeiro entre os HPV de baixo risco 

e os de alto risco, sendo que os tipos oncogênicos interferem mais efetivamente com 

os mecanismos de controle do ciclo celular (DYSON et al., 1989; ZUR HAUSEN et 

al., 1996b). 

Muitos estudos recentes demonstram que o fumo está associado com 

uma grande incidência de câncer cervical, vulvar, peniano, anal, oral e da cabeça e 

pescoço de forma dose-dependente, enquanto outros estudos não mostraram 

nenhuma correlação entre o fumo e a e displasia cervical (MOORE, 2001). Estudos 

ainda mais recentes indicam que o fumo pode estar mais próximo de ser relacionado 

às lesões de alto risco da cervix e da vulva. Estes dados fornecem a evidência de 

uma associação entre HPV, fumo e câncer de colo uterino. A progressão da 

displasia parece do mesmo modo ser associada ao fumo. Diversos grupos de 

estudos vêm tentando discernir se a conexão entre fumar e câncer cervical está 

relacionada com imunossupressão local e/ou dos efeitos diretos da carcinogênese 

(MOORE et al, 2001). A imunossupressão é sabidamente uma predisposição à 

infecção pelo HPV, o que é demonstrado tanto em pacientes não-HIV 
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imunossuprimidos quanto em HIV-imunossuprimidos (REGEZI, 1994). Em um 

estudo realizado em fumantes de cigarro de longo prazo, observou-se que a 

displasia epitelial antecede o aparecimento do câncer, porém a displasia não 

progride necessariamente para o câncer. As alterações discretas a moderadas que 

não afetam toda espessura do epitélio podem ser reversíveis e com a remoção das 

supostas causas desencadeantes, pode ocorrer normalização do epitélio (ROBBINS, 

2000). Entretanto, na cavidade bucal, ainda são necessários mais estudos para 

avaliação desta correlação entre HPV, fumo e câncer (MOORE et al, 2001).  

 As lesões papilomatosas benignas do epitélio oral (verruga vulgar, 

papiloma escamoso, condiloma acuminado, e hiperplasia epitelial focal) apresentam 

características clínicas e histopatológicas muito semelhantes, o que torna difícil o 

diagnóstico preciso, conduzindo alguns autores a utilizarem o termo papiloma para o 

conjunto destas lesões. Entretanto, estas lesões são diferentes entre si, 

apresentando características e potencial proliferativo distintos. Quanto maior a 

atividade proliferativa de um tumor, pior será seu comportamento biológico. Como 

conseqüência, muito esforço tem sido feito no desenvolvimento de métodos 

objetivos para avaliar a proliferação celular e estudar o significado destes métodos 

no estudo das neoplasias, especialmente no seu prognóstico (ALVES et al, 1999).  

O termo displasia significa literalmente crescimento desordenado 

(ROBBINS, 2000). GALE et al (2005) define displasia como sendo um distúrbio 

arquitetural acompanhado por atipia celular (neoplasia intra-epitelial, hiperplasia 

epitelial atípica presente em lesões potencialmente malignas). Caracteriza-se por 

várias alterações que incluem perda da uniformidade das células individuais, bem 



Revisão de Literatura  33 

como perda de sua orientação arquitetônica. A displasia epitelial é um marcador 

histológico de pré-malignidade e indica risco de evolução para Carcinoma de células 

escamosas (LEE et al, 2000). As células displásicas também exibem considerável 

pleomorfismo (variação no tamanho e na forma) e, com freqüência, possuem 

núcleos intensamente corados (hipercromáticos), que são anormalmente grandes 

para o tamanho da célula. As figuras mitóticas são mais abundantes do que o 

habitual, embora quase invariavelmente se ajustem aos padrões normais 

(ROBBINS, 2000). 

Com freqüência, na displasia, as mitoses aparecem em locais anormais 

do epitélio. Assim, no epitélio escamoso estratificado displásico, as mitoses não 

estão limitadas às camadas basais e podem aparecer em todos os níveis e, até 

mesmo, nas células da superfície. Existe uma considerável anarquia arquitetônica. 

Quando as alterações displásicas são pronunciadas e afetam toda espessura do 

epitélio, a lesão é considerada uma neoplasia pré-invasiva, recebendo a designação 

de carcinoma in situ (ROBBINS, 2000).  

O reconhecimento da manifestação inicial da displasia é um desfio, não 

havendo nenhuma combinação das características acima citadas que permita 

distinção consistente entre hiperplasia e os estágios iniciais da displasia; assim 

como é difícil tentar dividir rigidamente o espectro da displasia em categorias leve, 

moderada e acentuada. Em geral, distúrbios arquiteturais limitados abaixo do terço 

médio do epitélio acompanhados de atipia celular definem o critério de displasia leve 

(FIG.1). Distúrbios na arquitetura estendendo-se ao terço médio do epitélio é um 

critério inicial de displasia moderada (FIG.2). Entretanto, dependendo do grau de 
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atipia celular, deve-se considerar um grau de displasia mais acentuada (FIG.3). O 

reconhecimento da displasia acentuada inicia-se com distúrbio na arquitetura nos 

terços mais externos do epitélio, com atipia celular associada. Entretanto, como foi 

explicitado anteriormente, distúrbio arquitetural comprometendo até o terço médio do 

epitélio com atipia celular, esta displasia deve ser promovida de moderada para 

displasia acentuada (GALE et al, 2005). 
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Figura 1 - Displasia epitelial leve. 

 
Figura 2- Displasia epitelial moderada 

 
Figura 3- Displasia acentuada 

Fonte: Atlas colorido da Boca-Cawson. 

 

Fonte:. http://conganat.uniovi.es 

 

Fonte:www.patologiaoral.com.br/Odontologia-U Mayor 
www.patologiaoral.com.br/Odontologia-U 

Mayor. 
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2.1 LESÕES VERRUCOSAS ORAIS BENIGNAS 

2.1.1 Papiloma escamoso oral 

2.1.1.1 Características clínicas 

O papiloma escamoso oral é uma lesão benigna da mucosa oral (ABBEY 

et al., 1980; BOUQUOT et al., 1986) que clinicamente, apresenta-se como lesão 

isolada, pequena, de consistência mole, indolor, normalmente exofítica, 

pedunculada, com projeções digitiformes (semelhantes a dedos) na superfície, 

conferindo aspecto de couve-flor (ABBEY et al., 1980; GARLICK & TAICHMAN, 

1991; COSTA et al., 1994; NEVILLE, 2004; PRAETORIUS, 1997; EVERSOLE, 

2000). Pode ocorrer em qualquer idade (ABBEY et al.,1980; COSTA et al., 1994) 

porém, sua ocorrência é mais comum em adultos (faixa etária varia entre 30 e 50 

anos de idade), havendo predileção por pessoas de pele branca (87,5%) (ABBEY et 

al., 1980; NEVILLE, 2004).  

Podem se apresentar como lesões brancas, vermelho-claras, ou de cor 

normal. Esta variação ocorre devido ao grau de ceratinização da superfície das 

lesões (ABBEY et al., 1980; NEVILLE, 2004; EVERSOLE, 2000). Observam-se 

locais de predileção o palato mole, dorso e borda lateral de língua e lábio inferior, 

porém pode afetar qualquer superfície da cavidade oral (ABBEY et al., 1980; 

BOUQUOT et al., 1986; NEVILLE, 2004; COSTA et al., 1994). 
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2.1.1.2 Características histopatológicas 

Histologicamente, o papiloma escamoso oral caracteriza-se por 

apresentar projeções epiteliais papilares suportadas por tecido conjuntivo fino 

(ABBEY et al., 1980; GARLICK & TAICHMAN, 1991; PRAETORIUS, 1997). Pode 

apresentar hiperortoceratose, hiperparaceratose ou ambas, contudo a ceratinização 

ainda pode ser fina ou inexistente. No tecido conjuntivo é comum se observar 

capilares dilatados e infiltrado inflamatório, predominantemente linfocitário, abaixo do 

epitélio (ABBEY et al., 1980; NEVILLE, 2004; PRAETORIUS, 1997). Graus variados 

de atipia celular, caracterizada mais freqüentemente pela proliferação da célula da 

camada basal e aumento na relação núcleo/citoplasma, foram detectados em 25% 

dessas lesões (ABBEY et al., 1980). Raramente, o efeito citopático do HPV pode ser 

observado (GARLICK & TAICHMAN, 1991). 

2.1.2 Verruga vulgar 

2.1.2.1 Características clínicas 

As verrugas vulgares apresentam aspectos clínicos semelhantes aos 

papilomas escamosos orais, caracterizadas por pápula ou nódulo indolor, 

apresentando pequenas projeções papilares ou superfície verrucosa, podendo ser 

séssil ou pedunculada. Na pele podem ser de cor rosada, amarela ou branca. 

Comumente observam-se múltiplas lesões aglomeradas (GREEN et al., 1986; 

GARLICK & TAICHMAN, 1991; NEVILLE, 2004; PRAETORIUS, 1997). Sua 

ocorrência na mucosa oral é rara, porém, quando presente, normalmente se localiza 
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no lábio inferior, no lábio superior, no palato e na gengiva (GREEN et al., 1986; 

NEVILLE, 2004; PRAETORIUS, 1997). É contagiosa, podendo se espalhar pela da 

pele ou mucosas por auto-inoculação (COSTA et al., 1994; NEVILLE, 2004). A faixa 

etária mais atingida está entre 11 e 40 anos (GREEN et al., 1986), porém são mais 

comuns na infância, havendo predileção por homens (NEVILLE, 2004). 

2.1.2.2 Características histopatológicas 

Apresenta uma proliferação do epitélio escamoso estratificado com 

hiperceratose (maioria orto e paraceratose), em projeções pontudas ou em forma de 

dedo, com núcleos de tecido conjuntivo (GREEN et al., 1986 ; GARLICK & 

TAICHMAN, 1991 ; NEVILLE, 2004 ; PRAETORIUS, 1997 ; TERAI et al., 1999). 

Essas projeções podem se configurar em três padrões diferentes: acroforme, acro-

papiliforme e criptoforme (GREEN et al., 1986). Revela proeminente camada 

granulosa. Abundantes coilócitos visíveis na camada espinhosa superficial 

(NEVILLE, 2004), assim como grânulos de querato-hialina, são observados nas 

camadas superficiais do epitélio (WYSOCKI et al., 1979; GARLICK & TAICHMAN, 

1991; NEVILLE, 2004; PRAETORIUS, 1997). O tecido conjuntivo de apoio é 

freqüentemente infiltrado por células inflamatórias crônicas (NEVILLE, 2004; TERAI 

et al., 1999). As cristas interpapilares alongadas tendem a convergir para o centro da 

lesão, produzindo um efeito de “colarete” (NEVILLE, 2004). 
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2.1.3 Condiloma acuminado 

2.1.3.1 Características clínicas 

A mucosa oral é um sítio incomum para o condiloma acuminado 

(GARLICK & TAICHMAN, 1991; COSTA et al., 1994). As condilomas orais ocorrem 

mais freqüentemente na língua, gengiva e lábio (EVERSOLE et al., 1987; COSTA et 

al., 1994). É considerado doença sexualmente transmissível (NEVILLE, 2004). 

Também é conhecido como verruga venérea, representado por doença infecciosa 

com proliferação do epitélio escamoso estratificado da genitália, região perianal, 

boca e laringe (EVERSOLE et al., 1987; COSTA et al., 1994; NEVILLE, 2004). Pode 

ser transmitido sexualmente ou por auto-inoculação (GARLICK & TAICHMAN, 1991; 

COSTA et al., 1994). 

Os condilomas são normalmente diagnosticados na adolescência e em 

adultos jovens, mas podem ocorrer em qualquer faixa etária (NEVILLE, 2004).O 

condiloma típico apresenta-se como lesão exofítica, bem-edemaciada, de cor rosa 

ou branca, de consistência firme, normalmente séssil, apresentando projeções 

curtas semelhantes a couve-flor em sua superfície (EVERSOLE et al., 1987; 

GARLICK & TAICHMAN, 1991; COSTA et al., 1994; NEVILLE, 2004; PRAETORIUS, 

1997; EVERSOLE, 2000). Algumas vezes, são lesões múltiplas e aglutinadas 

(GARLICK & TAICHMAN, 1991; COSTA et al., 1994; NEVILLE, 2004; 

PRAETORIUS, 1997). 
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2.1.3.2 Características histopatológicas 

O condiloma acuminado representa proliferação benigna de epitélio 

escamoso estratificado, com projeções papilares superficiais levemente ceratóticas, 

e numerosos coilócitos nas camadas córnea e espinhosa (EVERSOLE et al., 1987; 

GARLICK & TAICHMAN, 1991; COSTA et al., 1994; NEVILLE, 2004; PRAETORIUS, 

1997;  EVERSOLE, 2000). Os ceratinócitos são grandes e eosinofílicos, com núcleo 

fracamente corado (PRAETORIUS, 1997). Eixos delgados de tecido conjuntivo 

apóiam as projeções epiteliais papilares, com leve infiltrado de linfócitos no tecido 

conjuntivo (PRAETORIUS, 1997). 

2.1.4 Hiperplasia epitelial focal 

2.1.4.1 Características clínicas 

As lesões da hiperplasia epitelial focal acometem exclusivamente a 

mucosa oral, apresentando como sítios de predileção as mucosas labial, jugal e 

língua (ARCHARD et al., 1965; CARLOS & SEDANO, 1994). Também é conhecida 

como doença de Heck, proliferação do epitélio escamoso oral, primeiramente 

descrita nos americanos nativos ou em pessoas com ascendentes indígenas 

(ARCHARD et al., 1965; NEVILLE, 2004). Porém, a entidade não é limitada a grupos 

étnicos nem a localização geográfica. Apresentam-se como pápulas e placas 

amolecidas e chatas, geralmente normocrômicas, de superfície lisa e eventualmente 

corrugada (ARCHARD et al., 1965; CARLOS & SEDANO, 1994). Podem ser 

isoladas ou disseminadas, confluentes e coalescentes ou com aspecto de “quebra-
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cabeças” em casos mais graves (ARCHARD et al., 1965; CARLOS & 

SEDANO,1994; PIRES et al., 1995).  

Apresenta-se normalmente como condição infantil mas, ocasionalmente, 

afeta adultos jovens e de meia-idade (ARCHARD et al., 1965; CARLOS & SEDANO, 

1994; NEVILLE, 2004; COSTA et al., 1994). Parece haver predileção pelo sexo 

feminino (ARCHARD et al., 1965; CARLOS & SEDANO, 1994). Sua ocorrência foi 

observada em pacientes HIV-infectados, o que motivou sua inclusão naclassificação 

de lesões bucais observadas nestes indivíduos (PIRES et al., 1995). 

2.1.4.2 Características histopatológicas 

Observam-se acantose em graus variados, hiperceratose e presença de 

múltiplas projeções epiteliais que se unem, conferindo à lesão aspecto reticular 

(ARCHARD et al., 1965; HENKE et al., 1987; CARLOS & SEDANO, 1994 ; 

GARLICK & TAICHMAN, 1991; COSTA et al., 1994; NEVILLE, 2004; PRAETORIUS 

et al, 1997). Hipergranulose suave foi observada. Alguns ceratinócitos superficiais 

mostram alteração coilocítica, outros, ocasionalmente, demonstram núcleo 

fragmentado e citoplasma aumentado, lembrando figura mitótica (HENKE et al., 

1987). Capilares dilatados e alguns linfócitos são geralmente vistos no tecido 

conjuntivo (PRAETORIUS et al, 1997). 
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2.2 MARCADORES DE PROLIFERAÇÃO  

2.2.1 Ki-67 

Segundo ALVES et al. (1999), o Ki-67 é um marcador de antígeno nuclear 

bastante utilizado, sendo considerado por estes autores o marcador de proliferação 

que possui maior consistência biológica. É expresso durante todas as fases do ciclo 

celular (G1-S-G2-M), mas não na fase quiescente G0 celular ou em células 

estimuladas a entrar na fase G1 (VAN OIJEN et al, 1998; MAEDA et al, 2001). Nas 

células tumorais e nas lesões pré-malignas, múltiplas mudanças genéticas podem 

ser lideradas pela desregulação da proliferação celular, que pode ser mensurada 

pela expressão do antígeno nuclear humano Ki-67 (VAN OIJEN et al, 1998).  

O anticorpo anti-Ki-67 vem sendo utilizado para identificar proliferação 

celular em diferentes tipos de tumores correlacionando-os com o prognóstico. 

Estudos revelaram a taxa de crescimento tumoral através da porcentagem de 

células Ki-67 positivas (VAN OIJEN et al, 1998; MAEDA et al, 2001). 

Em 1983, GERDES e colaboradores descreveram a preparação de um 

anticorpo monoclonal de camundongo, dirigido a um antígeno presente em células 

em proliferação, que foi chamado de Ki-67. Este anticorpo foi obtido em estudos que 

tinham como objetivo a produção de anticorpos monoclonais para antígenos 

nucleares específicos das células de Hodgkin e Reed-Sternberg, através da 

imunização de camundongos com extrato nuclear da linhagem celular L428. Os 

produtos dos hibridomas que reagiam com núcleos das células neoplásicas do 
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linfoma de Hodgkin foram re-testados em secções de tecido congelado de um 

linfonodo parcialmente envolvido pela doença de Hodgkin. O anticorpo designado 

como Ki-67, além de reagir com núcleos de células de Hodgkin e Reed-Sternberg, 

também o fez com muitos núcleos de células presentes em centros germinativos e 

outras células, como plasmócitos e fibroblastos, eram negativas para Ki-67. Como as 

células do centro germinativo são sabidamente células com alta taxa de proliferação, 

foi levantada a hipótese de que o antígeno identificado pelo Ki-67 estava relacionado 

à proliferação celular. Testou-se esta hipótese utilizando-se o Ki-67 em uma gama 

de tecidos humanos com padrão de proliferação conhecido. Os resultados foram 

altamente comparáveis com os obtidos nas duas décadas anteriores através de 

estudos de captação de timina [H3] nos mesmos tecidos. A relação do Ki-67 com a 

proliferação celular estava evidenciada. Neste mesmo estudo, a relação Ki-

67/proliferação celular foi também demonstrada pela estimulação de culturas de 

células em repouso com fito-hemaglutinina (PHA), através do que essas células se 

transformavam em células proliferantes e passavam a expressar Ki-67 em seus 

núcleos. Já quando induziam-se com TPA células proliferantes a diferenciarem-se, o 

antígeno desaparecia. Foram estudadas também algumas neoplasias, como a 

leucemia linfocítica crônica, que mostrou baixa taxa de marcação com Ki-67, e o 

linfoma de Burkitt, com marcação de 49-90% das células. Já neste momento ficou 

clara a relação do percentual de células marcadas com Ki-67 de cada uma destas 

neoplasias e sua taxa de proliferação. Estes experimentos não esclareciam ainda se 

o Ki-67 estava presente em apenas algumas ou todas as fases do ciclo celular. No 

ano seguinte, o mesmo grupo de pesquisadores publicou um estudo detalhado da 

expressão do Ki-67 nas diferentes fases do ciclo celular. Para tanto, foram usados 

métodos indiretos - relação temporal entre síntese de RNA, DNA e proteínas – que 
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apresentam padrões conhecidos nas diferentes fases do ciclo celular – e a 

expressão do antígeno Ki-67 em cultoras de leucócitos mononucleares do sangue 

periférico (LSP) estimulados por PHA, e métodos diretos (dupla marcação de LSP 

estimulados pela PHA para Ki-67 e incorporação da T [H3], ou por separação de 

células em diferentes fases do ciclo celular pelo método de citometria de fluxo FACS, 

seguida pela imunocoloração das células separadas com Ki-67) (ALVES et al, 1999).  

Considerando a cultura de LSP, a incorporação de leucina [H3] (evidência 

de síntese de proteínas) e uridina [H3] (evidência de síntese de RNA) iniciavam 

imediatamente após o estímulo com PHA, mas a incorporação de T [H3] e a 

expressão de Ki-67 começavam quase simultaneamente apenas 24 h após o 

estímulo. Quando se faz a marcação dupla com T[H3} e ki-67, observa-se que após 

60 horas do estímulo com PHA a maior parte das células incorporam T [H3] e estão 

marcadas pelo Ki-67 uma pequena proporção de células (9,9%) apresentam apenas 

marcação com Ki-67 – provavelmente representando células em fase G1, e uma 

proporção mínima (1,3%) apresentam marcação apenas com T[H3] – 

presumivelmente células que ciclaram, passando pela fase de síntese e 

incorporando T[H3}, mas que estavam novamente em G0 no momento da marcação 

com Ki-67, 60 horas após o estímulo com PHA (ALVES et al, 1999). 

Usando FACS (citometria de fluxo) para separar células (PBL, controles e 

estimuladas por PHA) nas diferentes fases do ciclo celular, de acordo com seu 

conteúdo de DNA e RNA, ficou evidente que as células controle de cultura não 

estimuladas tinham apenas perfil característico de fase G0, e estas células eram 

negativas para Ki-67. Quando células de culturas estimuladas pos PHA eram 
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avaliadas, 85-98% das células S e G2+M expressavam antígeno Ki-67. A proporção 

de células Ki-67 positivas dentro da fração G1 aumentou consideravelmente com o 

passar do tempo após a estimulação por PHA (menos de 1% após 24 h, 30% após 

36 h e até 92% com 65 h). O antígeno nuclear Ki-67 também estava presente em 

todas as células em mitose (ALVES et al, 1999). 

Células em transcrição de G0 a G1 são referidas como G1T. De acordo 

com o conteúdo de DNA das células, G1 é dividida em G1A e G1B. Células 

passando os eventos mais precoces após a estimulação pos PHA (células em G1T e 

G1A) foram constantemente negativas para Ki-67. As células G1 recém saídas de 

G0 se tornam positivas para Ki-67 na fase G1B. Por outro lado, as células G1 

preparadas de culturas ciclantes (de células que acabam de sair da mitose) foram 

constantemente Ki-67 positivas: aí parece haver nítida diferença entre as células em 

G1 provenientes de mitose e as provenientes de G0 (ALVES et al, 1999). 

Em 1988 e 1989, VERHEIJEN e colaboradores publicaram suas 

observações sobre a localização do antígeno Ki-67, primeiramente no núcleo em 

interfase e depois no núcleo em mitose, utilizando imunofluorescência, microscopia 

confocal e imunoeletromicroscopia (ALVES et al, 1999). 

No núcleo em interfase, o Ki-67 reage com um antígeno localizado 

principalmente no nucléolo. Foram estudadas células humanas MR65 (células de 

carcinoma de pulmão com núcleos grandes e que crescem em mono-camada na 

cultura), onde a microscopia confocal e a imunoeletromicroscopia revelou que este 
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antígeno está predominantemente localizado no córtex nucleolar e nos componentes 

fibrilares densos. Além disso, o antígeno Ki-67 parece estar preservado na matriz 

nuclear de preparações obtidas depois do fracionamento in situ de células MR65 em 

interfase (ALVES et al, 1999). 

No núcleo em mitose, o nucléolo gradualmente se desintegra e acaba 

desaparecendo quando os cromossomas se condensam. Usando-se 

imunofluorescência com Ki-67, os seguintes padrões foram identificados nas 

diferentes fases da mitose: na prófase, antes que a condensação cromossômica 

tenha se completado, o padrão nuclear do Ki-67 transforma-se em uma rede através 

do nucleoplasma, aparentemente associada à cromatina, na metáfase, um retículo 

de fibras fluorescentes interconectadas foi observado, alterando-se para um padrão 

mais granular durante a anáfase e telófase, durante a telófase tardia, quando o 

nucléolo está voltado a se formar, o Ki-67 apresentou um padrão pontilhado, que se 

segue por uma agregação destes pontos, finalmente restaurando o padrão nucleolar 

típico da interfase nas células filhas (ALVES et al, 1999). 

A microscopia confocal forneceu maiores detalhes sobre a distribuição 

espacial do antígeno Ki-67 durante a mitose, sendo possível observar-se que o 

padrão de fluorescência fornecido pelo Ki-67 formava uma intrincada rede ao redor 

do material cromossômico condensado. A imunoeletrônica mostrava claramente esta 

relação de Ki-67 com a cromatina, pois a reação acontecia de forma predominante 

ao redor da cromatina condensada (que nesta técnica pode ser observada 

simultaneamente com a reação imuno-histoquímica). O gene que codifica o antígeno 
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Ki-67 foi clonado e seqüenciado no trabalho de Gerdes e colaboradores, em 1991, e 

foi localizado no cromossomo 10 (10q25) (ALVES et al, 1999). 

Tornou-se possível, em 1992, a avaliação da fração de crescimento em 

material de arquivo, mesmo quando em blocos de parafina estocados por muito anos 

após a descrição da produção de dois novos anticorpos (MIB1 e MIB 3) que são 

capazes de detectar a expressão da proteína Ki-67 em material embebido em 

parafina. Nos primeiros testes, esses marcadores não eram capazes de marcar 

células em mitose no material parafinado, e desta forma teriam pouco a acrescentar. 

No entanto, quando o então recentemente descrito método de recuperação de 

epítopos no forno de microondas foi utilizado, o padrão de reação do MIB1 e do 

MIB3 se tornava similar ao que se obtinha com o anticorpo Ki-67 em material 

congelado, possibilitando, assim, a avaliação da fração de crescimento em material 

de arquivo (ALVES at el, 1999). 

Uma vantagem adicional do Ki-67 como marcador de células em 

proliferação é a sua meia-vida curta, com o antígeno sendo degradado uma hora ou 

menos após a mitose. Isso garante que as células que já tenham saído do ciclo 

celular não apresentem o antígeno. O fato das células em fase G1 precoce, que 

acabaram de sair de G0, não apresentarem o antígeno faz com que freqüentemente 

se argumente que a marcação do Ki-67 levaria a alguma subestimação da fração de 

crescimento de um tecido; outros, no entanto, têm demonstrado justamente o 

contrário (ALVES et al, 1999). 
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De qualquer forma, tendo em vista todos estes dados, nos parece claro 

que a marcação do Ki-67 resulta numa avaliação bastante aproximada da fração de 

crescimento de uma população celular. Marcação mesmo que tênue pode ser 

considerada positiva, ou seja, a célula mesmo minimamente marcada encontra-se 

dentro do ciclo celular. Em adição, tem-se disponível um anticorpo monoclonal, o 

MIB-1, que apresenta resultados homogêneos e de fácil interpretação em material 

parafinado. Portanto, acredita-se que o Ki-67, na forma de MIB-1, é o melhor 

marcador operacional da proliferação celular (ALVES et al, 1999). Nas células 

tumorais e nas lesões pré-malignas, múltiplas mudanças genéticas podem ser 

lideradas pela desregulação da proliferação celular. A proliferação celular pode ser 

mensurada pela expressão do antígeno nuclear humano definido pelo anticorpo 

monoclonal Ki-67 (VAN OIJEN et al, 1998).  

2.2.2 p16INK4a 

A proteína p16INK4a é o membro do fundador de uma família das proteínas 

com a habilidade de inibir CDK4 e a quinase CDK6 de CDK4-relacionada. A família 

INK4 é composta por 4 membros em organismos mamíferos: p16INK4a, p15INK4b, 

p18INK4c e p19INK4d. O gene INK4a foi relatado primeiramente nos xiphophorus 

maculatus, e foi da mesma forma ligado a susceptibilidade hereditária aos 

melanomas induzidos pela radiação ultravioleta. A quatro proteínas de mamíferos 

INK4 possuem propriedades bioquímicas similares: todas elas ligam a CDK4 e a 

CDK6 e inibem a atividade da cinase dos complexos do cycD CDK4/6. A 

característica relevante que distingue cada proteína INK4 parece ser seu 

regulamento diferente da transcrição (SERRANO et al, 1997). 
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Particularmente, a p16INK4a é regulado para cima durante o ciclo celular 

senescente e em resposta a certos estímulos oncogênicos (SERRANO te al, 1997). 

Os genes supressores tumorais parecem codificar vários componentes da via 

inibidora de crescimento tumoral. O gene Rb foi o primeiro gene supressor tumoral a 

ser descoberto. A pRb, produto do gene Rb, é uma fosfoproteína nuclear que 

desempenha importante papel na regulação do ciclo celular (ROBBINS, 2000). 

O p16INK4a é o membro do fundador de uma família das proteínas com a 

habilidade de inibir CDK4 e a quinase CDK6 de CDK4-relacionada. A família INK4 é 

composta por 4 membros em organismos mamíferos:, p16INK4a ,p15INK4b, p18INK4c e 

p19INK4d. O gene INK4a foi relatado primeiramente nos xiphophorus maculatus, e foi 

da mesma forma ligado a susceptibilidade hereditária aos melanomas induzidos pela 

radiação ultravioleta. A quatro proteínas de mamíferos INK4 possuem propriedades 

bioquímicas similares: todas elas ligam a CDK4 e a CDK6 e inibem a atividade da 

cinase dos complexos do cycD CDK4/6. A característica relevante que distingue 

cada proteína INK4 parece ser seu regulamento diferente da transcrição. 

Particularmente, o p16INK4a é regulado para cima durante o ciclo celular senescente e 

em resposta a certos estímulos oncogênicos (SERRANO et al, 1997). 

O gene de p16INK4a foi isolado independente como um candidato a 

supressor tumor situado no cromossoma 9p21. A região 9p21 foi suspeita de conter 

um gene supressor de tumor por que é suprimida nos muitos tumores humanos e é 

ligada a susceptibilidade hereditária ao melanoma (SERRANO et al, 1997). 
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O gene p16INK4a foi encontrado inativo em um largo percentual de tumores 

de linhagem celular, isto sugere que é de fato um gene supressor de tumor 

(OKAMOTO et al, 1994; KAMB 1994 apud SERRANO et al, 1997; KEATING et al, 

2001 b). Desde então, foi feito esforço considerável em determinar o alcance da 

inativação do p16 em tumores primários. Há três mecanismos da inativação genética 

do p16INK4a: eliminação de ambos alelos, eliminação de um alelo e mutação 

intragênica do alelo remanescente, e a eliminação de um alelo e silenciação 

metilação-mediada do alelo remanescente. A inativação do p16INK4a ocorre na maioria 

dos tipos de tumores com frequências que variam amplamente de 25 a 70%; este é 

o caso de tumores da cabeça e pescoço, esôfago, trato biliar, pulmão, bexiga, colon, 

e seios; leucemias; linfomas; e glioblastomas (SERRANO et al, 1997). 

O p16INK4a é um dos 4 reguladores-chave do ciclo celular, juntamente com a 

ciclina D, CDK4, Rb. Em células que abrigam mutações em p16, ciclina D ou CDK4, 

ocorre ruptura da função do gene Rb até mesmo quando não houve mutação do 

próprio gene Rb (ROBBINS, 2000). 

Os sinais e as vias de transdução de sinais para inibição do crescimento 

são muito menos bem compreendidos do que aqueles envolvidos na promoção do 

crescimento. Assim como os sinais mitogênicos, os sinais inibidores de crescimento 

originam-se fora da célula e utilizam receptores, transdutores de sinais e reguladores 

do ciclo celular e da transcrição nuclear para realizar seus efeitos. Os genes 

supressores tumorais parecem codificar vários componentes dessa via inibidora do 

crescimento(ROBBINS, 2000). 
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Uma característica precursora fundamental do câncer cervical é que as 

células expressam duas proteínas oncogênicas de HPV, E6 e E7, que promovem a 

degradação da p53 humana e de proteínas do Rb. Este processo ativa transcrição 

por feedback negativo demonstrando esse resultado na expressão forte do inibidor 

ciclina-dependente da cinase p16INK4a (WANG et al, 2004). A hiperexpressão da 

proteína p16INK4a codificada pelo gene supressor tumoral INK4a é uma característica 

de alteração displásica e neoplásiaca do epitélio cervical (VOLGAREVA et al, 2004).  

A detecção da p16INK4a através de imuno-histoquímica (IHQ) que pode 

identificar tumores com superexpressão ou com perda de expressão da mesma. Não 

se sabe, se a não identificação nos tumores é devido a produção de uma p16INK4a 

mutante, pela perda de estabilidade ou pela perda de epítopos específicos (RUAS et 

al, 1998). Sua expressão é considerada marcador para displasias e carcinomas 

Cervicais, onde observam-se marcação difusa, nuclear e citoplasmática, 

estendendo-se através do epitélio (PANDE et al, 1998; NEGRI et al, 2004). A super-

expressão imuno-histoquímica da p16INK4a está relacionada a estímulos 

oncogênicos, dentre os quais a indução de senescência por danos ao DNA e a 

infecção pelo HPV (DAI et al., 2000). Devido ao feedback regulatório que faz com a 

proteína pRb, a expressão IHQ da p16 INK4a é geralmente detectada quando não há 

detecção da primeira. Isto sé devido ao fato do gene Rb poder estar mutado, ou 

estar deletado ou inativado (SANO et al, 2000). 

Em tecidos normais são raras as células que expressam p16INK4a por meio 

de reação IHQ. Células p16 INK4a positivas proliferam de forma lenta e aparentam ter 
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as características das stem cells, portanto, os principais alvos da transformação 

maligna (DAI et al.; 2000). 

Níveis aumentados de p16INK4a são demonstrados tanto em HPV de 

linhagem celular transformada quanto em tumores malignos cervicais (WANG 2004). 

Representa um biomarcador promissor, devido sua expressão nos tipos oncogênicos 

de HPV. A proporção de p16INK4a positivo aumenta de acordo com o grau de 

severidade das lesões cervicais (WANG et al, 2004).  

Os estudos recentes sugerem que imunomarcação do p16INK4a difuso pode 

ser um marcador diagnóstico útil de infecções oncogênicas de HPV. A p16INK4a 

apresenta-se como marcador de displasia e alterações nas células epiteliais. 

Utilizado para pesquisa de potencial displásico e neoplásico do epitélio cervical 

(KEATING et al, 2001 b). 

Diversos tipos de HPV infectam os diferentes tipos de epitélio, entretanto, 

diferenças funcionais, ainda desconhecidas, restringem a infecção de alguns tipos 

virais a alguns tipos de epitélio. A infecção por papilomavírus ocorre em células 

epiteliais ainda capazes de se proliferar, ou seja, camadas basais do epitélio. 

Nestas, a expressão viral está suprimida, embora a expressão ainda limitada a 

genes específicos (como E5, E6 e E7) resulte na proliferação das células infectadas 

e na expansão lateral. Seguidamente à entrada do vírus nas camadas suprabasais 

do epitélio, o genoma viral circular é replicado e as proteínas tardias expressas. Nas 

camadas superficiais do epitélio, a partícula viral é então formada e liberada (ZUR 



Revisão de Literatura  53 

HAUSEN et al, 2002). Em grande parte dos carcinomas de células escamosas 

observa-se a ausência de expressão IHQ da p16 INK4a. Acredita-se que este fato 

ocorra devido ao reflexo de pressão seletiva sobre as células alteradas para que 

ocorra sua inativação, o que tornaria possível a expansão clonal daquelas onde sua 

expressão tenha sido suprimida (DAI et al.; 2000). 

Em lesões pré-malignas e malignas de colo de útero, a p16 INK4a encontra-

se super-expressa, observando-se sua detecção por IHQ tanto no citoplasma quanto 

no núcleo (SANO et al, 2000). Morfologicamente a carcinogênese ocorrida no colo 

do útero assemelha-se a carcinogênese bucal, porém com fases bem definidas. No 

colo do útero está comumente associada à infecção pelo HPV, fato não comprovado 

na cavidade bucal (VENTURI et al, 2003). Outro aspecto importante em displasia 

epiteliais e neoplasias de colo uterino é a expressão IHQ da p16 INK4a de modo 

diretamente proporcional à severidade das lesões, onde se observa um aumento 

gradativo de sua expressão IHQ da p16 INK4a ao longo das camadas do epitélio, até 

que esta ocupe toda sua extensão (SANO et al, 1998-a; SANO et al, 2000). Esta 

expressão IHQ é reconhecida como um evento inicial da carcinogênese da região, 

sendo considerada um marcador para a identificação de lesões pré-malignas, 

mostrando-se muito útil para diferenciar estas das lesões reacionais (SANO et al, 

1998-a). 

Ainda no colo uterino, observa-se uma elevada taxa proliferativa nestas 

lesões, o que reflete um descontrole total da proliferação celular causada pelo HPV, 

já que a expressão da p16 INK4a tem função anti-proliferativa (KRUSE et al, 2004). Na 

maioria das células normais do epitélio do colo uterino, os níveis detectáveis de p16 
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INK4a são baixos (SANO et al, 1998-a). Desse modo, a expressão IHQ difusa e 

intensa pode indicar um aumento na expressão gênica normal. No entanto, este 

evento não é observado na carcinogênese de outras regiões, como na região de 

cabeça e pescoço, mama, cólon e pulmão, regiões nas quais alterações no gene 

CDKN2A, incluindo deleções e mutações, são freqüentes (SANO et al, 1998-a; 

SANO et al, 2000). 

Na boca, em lesões pré-malignas com displasia epitelial e no carcinoma 

de células escamosas bucal (CCEB), freqüentemente a p16INK4a encontra-se 

inativada por heterozigozidase, hipermetilação, deleção ou mutação (KRESTY, 

2002). No entanto, pouco se sabe sobre a importância clínica e biológica que 

possíveis alterações na via pRb - p16INK4a possam acarretar na progressão da 

carcinogênese bucal (NAKAHARA et al, 2000). 

SHINTANI et al. (2002) relata imuno-expressão positiva da p16INK4a em 

todos os casos de mucosa normal e nos casos de displasia leve por eles estudados. 

Os mesmos autores observaram a não expressão em 12% dos casos de displasia 

moderada a severa e em 69,2% dos CCEB, fato considerado pelos autores como 

indicativo de inativação do gene, no processo da carcinogênese. Resultado 

semelhante foi observado pelos autores NAKAHARA et al. em 2000 e PANDE et al. 

em 1998. SAITO et al. em 1999 avaliou a expressão da p16INK4a em lesões pré-

malignas, CCEB e em Carcinomas verrucosos de boca. Nas duas primeiras, 

observou ocorrência de poucas células positivas; interpretado como o estado normal 

da p16INK4a e a inativação do gene CDKN2A, respectivamente. Entretanto, maior 

expressão dessa proteína foi observada nos Carcinomas verrucosos quando 
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comparado como os anteriores. O autor atribui este fato a possível etiologia por 

HPV, embora não tenha investigado a presença do agente viral. 

Em contrapartida, CHEN et al. em 1999 e FREGONESI et al. em 2003, 

encontraram aumento da expressão de p16INK4a de acordo com o estágio evolutivo 

das lesões bucais. Segundo os autores, seria devido ao acúmulo de proteína 

aberrante que acarretaria proliferação epitelial e a transformação maligna. 

2.3 PROLIFERAÇÃO CELULAR  

2.3.1 Ciclo Celular  

A mitose e a citocinese, por constituírem serem apreciáveis ao 

microscópio ótico, foram por muito tempo o principal foco de atenção dentro do ciclo 

celular, apesar de constituírem em conjunto um período muito breve chamado fase 

M. O intervalo entre as duas mitoses, chamado interfase, tem sua duração muito 

maior, só que parece inteiramente homogêneo ao microscópio ótico. Já quando 

observada sob outras técnicas, a interfase pode ser compreendida como uma série 

de eventos preparatórios para a divisão celular, que ocorrem de forma ordenada e 

sujeitos a uma gama de mecanismos de regulação. A interfase se divide em fase 

G1, período em que a célula está se preparando para o início da síntese de DNA, 

caracterizado por pronunciada síntese de RNA, fase S, onde há a síntese de DNA 

propriamente dita, e fase G2, entre o final da fase S e o início da mitose, onde a 

célula apresenta conteúdo duplicado de material genético. Ainda temos células na 

fase G0, ditas quiescentes, usualmente encarregadas de executar a função do 
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tecido em questão, e que estão fora do ciclo celular propriamente dito (ALVES et al, 

1999). O ciclo celular está representado na figura 4.  

 
Figura 4 – Figura esquemática do ciclo celular.Esquema modificado da fonte:www.sistemanervoso.com 

 

Durante o ciclo celular, as células têm três caminhos possíveis a 

percorrer: permanecer no ciclo, e portanto seguir para próxima divisão, permanecer  

sem divisões adicionais (usualmente entrando em G0 ou sofrendo diferenciação), ou 

morrer por apoptose. As decisões sobre que caminho tomar acontecem em dois 

pontos cardinais chamados “checkpoints”: o ponto onde há comprometimento com a 

replicação do DNA, chamado ponto de restrição, e aquele onde há 

comprometimento com a divisão mitótica no final de G2 . Durante a fase G1, fatores 

de crescimento determinam a ativação de uma série de genes que resultará na 

proliferação ou diferenciação celular (ALVES et al, 1999). Uma vez iniciada a fase S, 

os fatores de crescimento não exercem mais nenhuma influência, e a célula 
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progredirá através do ciclo celular governada unicamente por fatores intrínsecos 

(ALVES et al, 1999; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2000). 

O ciclo celular é uma seqüência de eventos bem organizados, 

compreendendo as fases G1 (pré-sintética), S (síntese de DNA), G2 (pré-mitótica) e 

M (mitótica), que resulta na produção de duas células filhas idênticas. A 

coordenação entre diferentes fases depende de um sistema de checkpoints e 

controles de feedback, que impedem a entrada na próxima fase do ciclo, até que os 

eventos da fase precedente tenham sido completados (CLARKE & CHETTY, 2001).  

Os métodos imuno-histoquímicos baseiam-se na detecção de antígenos 

cuja expressão tenha relação qualitativa ou quantitativa com uma ou mais fases do 

ciclo celular (ALVES et al, 1999).  

2.4 PATOGÊNESE DA INFECÇÃO PELO HPV 

Os mecanismos de infecção dos papilomavírus, desde sua adesão à 

superfície celular, transporte ao núcleo e perda do capsídeo, ainda não são 

completamente entendidos. Após a adesão às células superficiais do epitélio 

escamoso, os virions penetram por áreas de abrasão. Após a penetração, ocorre 

perda parcial ou total do capsídeo e exposição do genoma, usualmente na forma de 

nucleoproteína (TYLER & FIELDS, 1990; CANN et al, 1997). Ao chegar ao núcleo 

das células basais e parabasais do epitélio o HPV está pronto para continuar seu 

ciclo de replicação, executando a transcrição do DNA em RNAm (ZUR HAUSEN et 
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al, 1999), e através da interação de fatores celulares com a LCR inicia a transcrição 

de E6 e E7. As proteínas E1 e E2 são as proteínas a serem sinterizadas. E2 

bloqueia a transcrição precoce de E6 e E7, liberando a ação das proteínas p53 e 

p105 Rb e o processo de diferenciação epitelial continua (SYRJÄNEN & 

SYRJÄNEN, 2000). Os genomas virais epissomais permanecem no núcleo das 

células basais infectadas e são distribuídos para as células filhas durante a mitose. 

Estas células funcionam como reservatório dos vírus. Esta infecção pelo HPV sem 

qualquer lesão diagnosticável é chamada de latente. Os mecanismos que regulam a 

latência do HPV são pouco entendidos (ZUR HAUSEN et al, 1996 a, b).  

As etapas finais do ciclo vital do vírus, encapsidação, maturação e 

liberação dos virions, ocorrem quase simultaneamente. A encapsidação do DNA viral 

ocorre dentro do núcleo, levando à maturação, que é o estágio em que o vírus se 

torna infeccioso. Esta infecção produtiva é restrita às células diferenciadas nas 

camadas suprabasais do epitélio. Finalmente, ocorre liberação de milhares de 

partículas virais maduras no momento em que estas células são esfoliadas da 

superfície do epitélio escamoso maduro (SYRJÄNEN & SYRJÄNEN, 2000). 

2.5 BIOLOGIA MOLECULAR DA ONCOGÊNESE PELO HPV 

As propriedades de transformação do HPV foram estudadas 

primeiramente no papilomavirus bovino, e três seqüências de oncogenes foram 

apontadas como principais: E5, E6 e E7 (MARANA et al, 1999). 
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Como os HPV 16 e 18 estão intimamente associados ao desenvolvimento 

de carcinomas ano genitais, as investigações da capacidade de transformação do 

HPV começaram a partir do estudo destes vírus. A introdução de ambas as 

seqüências E6 e E7 em um queratinócito humano normal tornava esta cultura 

resistente à indução da diferenciação terminal pelo cálcio. As seqüências E6 e E7 

cooperam na produção da imortalização de queratinócitos humanos. As 

transformações desta seqüência de oncogenes de HPV de alto risco para culturas 

tipo jangada (modelo “in vivo” para estudo do HPV, no qual os queratinócitos são 

cultivados sobre uma matriz de fibroblastos que flutuam no meio de cultura, a 

introdução do genoma viral ou seus oncogenes nestes queratinócitos é capaz de 

criar uma disrrupção no seu programa de maturação, levando a modificações 

morfológicas que lembras as do carcinoma escamoso), levam a produção de 

modificações parecidas com displasia, com mitoses atípicas e desorganização 

estrutural. Estas células imortalizadas não são tumorigênicas em animais, assim 

nem todos os passos do processo neoplásico são atribuíveis a estes genes. A 

contínua replicação de culturas celulares de queratinócitos contendo o HPV 18 

resultou em crescimento neoplásico final. Provavelmente este fato se deve a 

modificações da estrutura genética destas células (MARANA et al, 1999). 

A descoberta de produtos celulares com função de supressão de tumores, 

denominados proteínas do p53 e do retinoblastoma (Rb), levam a associação dos 

mecanismos de ação com o do HPV de alto risco (MARANA et al, 1999). 
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2.5.1 A oncoproteína E6 

A proteína codificada pela seqüência E6 consiste de aproximadamente 

150 aminoácidos e acredita-se que coordene a colocação de zinco nas pontes de 

cisteína. Esta seqüência apresenta uma moderada homologia ao nível de 

aminoácidos nos diferentes subtipos virais, o que pode se correlacionar com sua 

função. O HPV 16 E6 apresenta uma meia vida de 30-60 minutos e é pouco 

expressa em células tumorais e linhagens de cultura. Alguns trabalhos têm descrito 

que tanto as proteínas do grupo de alto risco como as do de baixo risco podem 

estimular a transcrição igualmente, sugerindo que esta função pode ser mais 

relevante à reprodução viral do que correlacionada com o potencial oncogênico 

(MARANA et al, 1999). 

As proteínas E6 dos HPV 16 e 18 interagem com o p53. Provavelmente o 

HPV interfere na capacidade do p53 em bloquear a divisão celular e na síntese de 

DNA, assim o DNA viral pode se replicar em grande quantidade e se algum erro de 

replicação ocorrer neste processo não poderá ser corrigido. Foi demonstrado que a 

formação do complexo E5-p53 “in-vitro” causam a sua degeneração. O E6 se 

associa a uma proteína chamada E6-AP (E6 associated protein), a qual parece ser 

necessária para a formação do complexo entre o E6 e o p53, sendo também 

necessária para a degeneração do p53. Os HPV de baixo risco também produzem 

E6-AP, porém com reduzida eficácia, e não são capazes de degradar o p53 

(MARANA et al, 1999). 
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2.5.2 A oncoproteína E7 

A oncoproteína E7 é uma fosfoproteína que apresenta 98 aminoácidos, 

localizada na matriz nuclear. Esta seqüência se liga ao produto da região supressora 

do tumor Rb e p107. Ambos, RB e p107, regulam a divisão celular, porém em 

diferentes estágios. Acredita-se que quando o E7 se liga ao Rb ou ao p107, um fator 

de transcrição normalmente ligado ao Rb/107 é liberado, porque a ligação ao E7 

ocorre no mesmo sítio receptor. Este fator chamado E2F é uma seqüência 

específica de DNA essencial para divisão celular. Existem evidencias de que a 

associação do E7 com Rb/p107 formando um complexo coordene uma cascata de 

eventos com sinais positivos e negativos que culminam na replicação do DNA e sua 

divisão. Outras regiões do E7 se ligam a fatores de crescimento. HPV16 E7 foi 

identificado formando complexo com quinases, ciclinas e caseínas, para o qual a 

forma fosforilada é mais ativa. Como a ligação do E7 ao Rb se faz preferencialmente 

à proteínas fosforiladas, essa fosforilação parece fazer parte do potencial 

oncogênico. As proteínas do E7 dos HPV de baixo risco também se associam ao 

Rb/p107, mas apresentam uma diferença quantitativa em relação a afinidade de 

ligação do E7 dos HPV de alto risco. Esta diferença na afinidade de ligação pode 

estar relacionada a capacidade de transformação de células em cultura (MARANA et 

al, 1999). 

2.6 MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO DO HPV 

O diagnóstico das lesões causadas por infecções pelo HPV pode ser feito 

através de vários métodos, como isolamento e identificação do agente; medida dos 
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teores de anticorpos durante a infecção; exame histológico das células dos tecidos 

infectados, bem como a detecção dos antígenos virais por métodos imuno-

histoquímicos. O exame feito pela microscopia eletrônica também é importante, seja 

dos fluidos ou dos tecidos infectados, assim como detecção do ácido nucléico viral 

(DNA) – através de métodos de hibridização por indicador ou através avaliação do 

genoma viral ou sua detecção pelo método da reação da cadeia polimerase (PCR). 

A utilização das técnicas de diagnóstico para detecção do vírus permite identificar 

vários tipos de HPV relacionados às lesões da mucosa bucal, oferecendo melhor 

compreensão da patogenia destas alterações, seus prognósticos, possibilitando, 

assim, terapêuticas adequadas a cada caso (BATISTA et al, 1996). 

São vários os métodos de identificação do HPV nos tecidos humanos, 

que variam segundo a sensibilidade e especificidade na identificação do vírus. 

Dentre estes, podemos citar métodos de baixa sensibilidade, que incluem a 

microscopia eletrônica, imuno-histoquímica, imunofluorescência e hibridização in 

situ, análises de moderada sensibilidade, que incluem southern blot, dot blot e 

hibridizações blot reversas e as de alta sensibilidade, que incluem a reação em 

cadeia da polimerase (PCR) (MILLER & JHONSTONE et al, 2001) Por meio de 

análise morfológica, se não podemos confirmar a presença ou o tipo de vírus 

existente, podemos sugerir sua presença através de aspectos como coilocitose, 

disceratose, papilomatose, hiperceratose, acantose e grânulos cerato-hialina 

proeminentes, podendo tornar-se um método de grande utilidade em centros que 

não dispõem de métodos de diagnóstico sofisticados, ou mesmo como uma 

indicação para a aplicação desses métodos nos centros que os possuem. O 

diagnóstico de infecção por HPV é freqüentemente baseado em uma combinação de 
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aparências clínicas e histopatológicas de tecidos que sofreram biópsia (OLIVEIRA et 

al, 2003). A colilocitose pode ser definida como a presença de células exibindo 

núcleos picnóticos, contornados por extensos halos claros com volume geralmente 

superior ao citoplasmático e, usualmente, ocorrendo em células preferencialmente 

superficiais. Constitui um sinal patognomônico em lesões associadas ao HPV 

(SYRJÄNEN et al., 1983; PREMOLI-DE-PERCOCO et al., 1993; CHIOMINTO et al., 

1995). Possui como sinônimos: célula-balão, ou célula-halo, sendo descria 

inicialmente por LEOPOLDO KOSS (1957), que lhe conferiu este nome sem 

correlaciona-lo com o efeito citopático do HPV (koylos=buraco) (OLIVEIRA et al, 

2003). Classicamente, o diagnóstico citológico de infecção por HPV é baseado na 

evidência de disceratose, sendo este o segundo elemento citológico, em ordem de 

importância, a ser considerado pela literatura como sugestivo de infecção por HPV. 

Comumente ocorre junto com a coilocitose. É encontrada em células superficiais 

pequenas, observadas principalmente em grupamentos tridimensionais, ou, menos 

comumente, isoladas. Há ceratinização prematura em forma de citoplasma 

densamente eosinofílico e refrativo. O núcleo apresenta-se opaco, hipercromático e 

irregular (PINTO & COLLAÇO, 2001). Outro aspecto morfológico é a papilomatose, 

que pode ser definida como projeções epiteliais que se estendem acima da mucosa 

de superfície (SYRJÄNEN et al., 1983). A hiperceratose pode ser definida como 

espessamento do estrato córneo, freqüentemente associada a uma anormalidade da 

ceratina (COTRAN et al., 2000), enquanto a acantose pode ser definida como 

aumento da espessura da camada espinhosa do epitélio, em virtude do aumento de 

células constituintes desta camada (SYRJÄNEN et al., 1983).  
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PINTO & COLLAÇO, em 2001, expuseram um resumo dos critérios 

descritos na literatura para o diagnóstico citológico de infecção por HPV, sendo os 

mesmos divididos em clássicos, ou maiores e não-clássicos ou menores. Os 

grânulos de cerato-hialina presentes na camada granulosa do epitélio de 

revestimento, figurou, nesta classificação, entre os não-clássicos ou menores, sendo 

descrito inicialmente como tal por SCHNEIDER, em 1987 (OLIVEIRA et al, 2003). 

Atualmente são aceitas as correlações entre os tipos de HPV e efeitos citopáticos 

específicos. Grânulos intra-citoplasmáticos e inclusões filamentosas e homogêneas 

têm sido associadas ao HPV. Por causa da sua conexão com tonofilamentos, as 

inclusões granulares foram identificadas como grânulos de cerato-hialina 

anormalmente desenvolvidos (HONDA et al., 1998).  

A técnica de imunoistoquímica é um meio de diagnóstico que pode ser 

utilizado em material congelado, em biópsias fixadas em formol e em esfregaços 

citológicos. Ela identifica os antígenos estruturais à lesão por HPV, mas não exprime 

informação útil sobre os vários tipos deste (EVERSOLE et al, 2000). Eventuais 

resultados falso-negativos podem ocorrer, nos quais a proteína da estrutura viral não 

é detectada, persistindo, entretanto, o DNA viral (TINOCO et al., 2004). 

2.7 CARCINOGÊNESE VIRAL  

O Carcinoma de Células Escamosas Oral, também conhecido como 

Carcinoma Epidermóide ou Espinocelular representa mais de 90% de todos os 

tumores malignos que afetam a cavidade bucal. Acomete principalmente, o sexo 

masculino na faixa etária dos 50 aos 80 anos de idade (NEVILLE, 2004). 
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As neoplasias da boca e orofaringe constituem 5% de todas as neoplasias 

malignas, sendo que destas, 90% são carcinomas espinocelulares. Apesar da 

exposição da mucosa oral a vários carcinógenos, somente um pequeno percentual 

dos indivíduos desenvolvem câncer. Lembrando que a carcinogênese é um 

processo multifatorial, a mutagênese é determinada também por agentes co-

carcinogenéticos como o HPV. O epitélio da cavidade oral e orofaringe é uma 

membrana mucosa com propensão para o desenvolvimento neoplásico, sendo 

exposto a vários carcinógenos nutricionais e ambientais, determinantes de lesões 

decorrentes de efeitos da infecção pelo HPV e mutagênese química, sendo que dos 

77 tipos de HPV isolados, 41 deles apresentam maior tropismo pelas mucosas. A 

síntese do DNA viral (diferentes seqüências) ocorre na camada basal do epitélio 

escamoso, onde a célula neoplásica se desenvolve. Isto ocorre a partir da síntese de 

três oncogens (oncoproteínas), sendo que a E5 estimula o fator de crescimento 

epidérmico (FCE), a E6 ligada ao p53 selvagem e a E7 ao Rb selvagem, todas 

encontradas nos HPV de alto risco (HPV16,18,31,33,35,39,42) para a mucosa oral 

(SCULLY et al, 2002). 

A literatura envolvida nos últimos 20 anos demonstrou que os estudos 

realizados neste período revelaram a importância do HPV em lesões de cavidade 

bucal e orofaringe. A maioria absoluta dos autores referidos acredita haver relação 

do HPV com estas lesões. Uns, de forma mais conservadora, relatam que seria um 

fator adicional (co-fator) ou, apenas, um agente de proliferação celular; outros mais 

categóricos o confirmam como agente etiológico (TINOCO et al., 2004). 
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A etiologia multifatorial do câncer é amplamente aceita, entretanto, além 

do papel dos fatores de risco ambientais e /ou fatores genéticos, uma etiologia 

infecciosa vem sendo definida (WATTRE, 1999). Inicialmente, a sífilis foi implicada 

na etiologia do carcinoma de células escamosas oral e subseqüentemente, foram 

levantadas hipóteses sobre o envolvimento de espécies de Cândida na etiologia 

dessas lesões, entretanto, recentemente o interesse está voltado para a 

investigação de etiologia viral para o carcinoma de células escamosas oral 

(NEVILLE, 2004). 

O uso de tabaco e consumo de álcool são fatores de risco bem 

estabelecidos na maioria dos casos (NEVILLE, 2004). Entretanto, uma pequena 

proporção (15-29%) ocorre em pacientes sem história de tabagismo e etilismo, 

sugerindo a presença de outros fatores de risco (GILLISON et al, 2000). 

Estudos epidemiológicos da doença, mostram um aumento do 

desenvolvimento de carcinoma de células escamosas oral em pacientes com menos 

de 45 anos de idade, a partir da década de 80 (LLEWELLYN et al., 2001). O 

comportamento deste tumor em adultos jovens é controverso, havendo relatos de 

maior anaplasia e pior prognóstico, quando comparados com a faixa etária habitual 

acometida pelo tumor. A implicação de agentes com conhecido potencial 

carcinogênico (como tabaco e álcool) é pouco definida ou não relatada neste grupo 

(LLEWELLYN et al, 2001; NEVILLE, 2004). Assim, outros fatores vêm sendo 

investigados para a etiologia destas lesões, principalmente a natureza microbiana e 

molecular (LLEWELLYN et al., 2001; NEVILLE, 2004). 
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Apesar da implicação do tabaco e álcool como importantes fatores de 

risco para carcinoma de células escamosas oral, estes são reportados por um 

pequeno número de pacientes jovens, mas mesmo nos casos em que se nota 

correlação, alega-se que nesse grupo a exposição aos carcinógenos seria de curta 

duração e insuficiente para o desenvolvimento de uma lesão maligna (LLEWELLYN 

et al., 2001), e um grande número de pessoas são expostas a tais fatores de risco e 

somente uma pequena proporção destes desenvolve carcinoma de células 

escamosas oral (MILLER & JOHNSTONE, 2001). 

Estes fatos têm levado à procura de outros fatores de risco como, 

deficiências imunológicas, nutricionais, fatores genéticos e participação de agentes 

microbiológicos. Dentre esses, vem sendo considerada a contribuição de vírus com 

conhecido potencial oncogênico, como o HPV, dentre outros (SCULLY et al, 2002). 

O equilíbrio entre a proliferação e a morte celular (por apoptose) é de vital 

importância para a sobrevivência de qualquer organismo vivo, e este equilíbrio pode 

ser quebrado por infecção viral, que pode culminar em infecção neoplásica. 

Numerosos produtos genéticos de origem viral podem ligar-se a genes regulatórios 

da proliferação e morte celular e alterar suas funções. Como conseqüência, as 

células hospedeiras com infecção viral latente são levadas à proliferação sem 

regulação por reparo celular ou mecanismos de eliminação de células lesadas, 

dependendo do tipo de infecção viral. Essas células podem continuar acumulando 

mutações induzidas por outros mecanismos capazes de causar dano ao DNA, como 

o tabaco, o álcool, carcinógenos, toxinas, entre outros, o que pode resultar em 

desenvolvimento de neoplasia maligna (WATTRE,1999) 
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Relatos envolvendo o HPV na carcinogênese oral são conflituosos, com 

taxas que variam de 0 a 87% (BOUDA et al, 2000) Os resultados encontrados na 

literatura são de difícil interpretação devido ao tamanho da amostra, método de 

coleta do tecido, conservação do tecido e sensibilidade do método. Embora o DNA 

do HPV seja detectado em casos de carcinomas de células escamosas, seu papel 

ainda permanece obscuro (GILLISON et al, 2000). Estudos anteriores demonstraram 

que pacientes com tumores HPV positivos exibem uma maior taxa de sobrevida 

quando comparados a pacientes com tumores HPV negativos (CAPONE et al, 

2000). Esta observação nos leva a verificar a importância da identificação do HPV 

(VENTURI et al, 2005). 

SYRjÄNEN et al. em 1983 examinaram 40 casos de carcinomas de 

células escamosas oral por microscopia óptica com ênfase na presença de aspectos 

histopatológicos, que sugerem lesão por HPV, dentre estes, o aspecto mais 

freqüente foi a disceratose, encontrada em 35 casos (87,5%). Neste mesmo estudo, 

14 casos apresentaram coilocitose (35,0 %), 9 apresentaram papilomatose, 11 

apresentaram hiperceratose (27,5%) e 28 apresentaram acantose (70%). 

Realizaram também um estudo imuno-histoquímico para a identificação do capsídeo 

desse vírus e observaram também que todos os casos que foram positivos, 

apresentavam também efeitos citopáticos no estudo histopatológico. Em trabalho 

realizado por LÖNING et al. em 1987 foram estudados 22 carcinomas de células 

escamosas da cavidade oral, faringe e laringe, além de 4 leucolasias orais sem 

displasia em uma análise comparativa por microscopia óptica e hibridização do DNA 

do HPV, todos os casos foram examinados para presença de efeitos citopáticos 

associados ao HPV (coilocitose). Os coilócitos foram observados em 10 de 22 
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carcinomas e em 3 de 4 leucoplasias orais. A coliocitose sempre ocorreu na 

superfície do tumor ou no epitélio imediatamente adjacente a ele. Em 6 de 8 

carcinomas positivos para o DNA do HPV, a detecção do mesmo correspondeu à 

observação intensa de coilocitose. Em estudo para avaliar a correlação entre 

anormalidades mitóticas e a presença de antígenos do HPV em carcinomas de 

células escamosas oral. OLIVEIRA et al, 2003, observaram histológicamente que 9 

de 11 lesões coilocíticas com mitoses anormais e 13 de 17 lesões com mitoses 

normais foram positivas para o antígeno do HPV, evidenciando que a natureza das 

mitoses não influenciou o grau de coilocitose. SUGERMAN & SHILLITOE em 1987 

em ampla revisão de literatura, verificaram que 43 carcinomas de células escamosas 

oral, 19 deles (44%) apresentaram a coilocitose como aspecto morfológico sugestivo 

da presença do HPV (OLIVEIRA et al, 2003). 

A infecção do colo uterino pelo HPV leva ao aparecimento de alterações 

morfológicas devido às diferenças no crescimento e diferenciação das células 

infectadas, resultando na perda de um padrão de estratificação em camadas de 

células diferenciadas (revisado por VILLA, 1997 apud SICHERO et al, 2003). Na 

cérvix uterina, alguns casos de pacientes infectadas com HPV oncogênicos, as 

lesões intra-epitelial de baixo grau progridem para lesões intra-epitelial de alto grau e 

carcinoma. Em muitas destas lesões, o genoma do HPV se integra ao genoma 

celular, e nestes casos, as oncoproteínas virais, E6 e E7 interferem no ciclo celular, 

resultando na expressão alterada de proteínas que controlam o ciclo. O potencial 

oncogênico de cada tipo de HPV parece refletir a capacidade dos oncogenes virais, 

E6 e E7 de interferir no ciclo celular, através da degradação do produto do gene 
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supressor de tumor p53 e da inativação funcional do produto do gene retinoblastoma 

pRb, respectivamente (ALANI & MUNGER, 1998). 

Durante a integração viral, o DNA viral freqüentemente se rompe na 

região E1/E2. Esta quebra resulta da perda de função de E2, aumentando a 

transcrição dos principais genes transformantes, as proteínas E6 e E7 (SHERR et al, 

1996), cuja expressão é pré-requisito essencial para manter o crescimento das 

células cervicais cancerosas (ZUR HAUSEN et al, 1999). O HPV E7 interage 

neutralizando as funções das pocket protein da Rb, p107 e p 130 (DYSON et al, 

1989).Esta interação induz a degradação da Rb, resultando na liberação dos E2F 

(GIARRÈ et al., 2001). De acordo com este autor, altos níveis de p16 INK4a são 

detectados em linhagens celulares HPV-transformadas, bem como em lesões pré-

cancerosas e cânceres (NAKAO et al., 1997; SANO et al, 1998b; KLAES et al., 2002; 

KEATING et al , 2001 a).  

Geralmente, em lesões malignas como neoplasias intra-epiteliais cervicais 

de grau 3, no carcinoma in situ e câncer, o DNA viral está integrado ao celular, em 

contraste com neoplasias de grau 1, 2 e lesões benignas em que o DNA viral está na 

forma epissomal (não-integrada) (CULLEN et al., 1991; DÜST et al., 1985). A 

integração do DNA viral ao DNA celular parece ocorrer ao acaso. Por outro lado, a 

quebra do genoma viral ocorre geralmente entre a extremidade 3” do gene E1 e a 

extremidade 5’ do gene E2. Esta clivagem leva à interrupção do processo de 

regulação transcricional viral negativo antes do exercido por E2. Ocorre, então, 

síntese constitutiva das oncoproteínas E6 e E7 propiciando a imortalização celular. A 

síntese contínua destas oncoproteínas parece ser uma etapa essencial para o 
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desenvolvimento de tumores malignos, uma vez que ocorre sempre durante a 

gênese dos tumores associados a este vírus (ZUR HAUSEN et al, 2002). 

Embora possuam crescimento e diferenciação alterados, estas células 

imortalizadas por HPV não são capazes de crescer independentemente de 

ancoragem e de induzir o crescimento de tumores em camundongos atímicos 

(DURST et al., 1987; SCHLEGEL et al., 1988). Mudanças genéticas adicionais 

parecem ser necessárias para progressão maligna (RAPP & CHEN, 1998). Quando 

culturas de queratinócitos imortalizados por HPV-16 são analisadas em culturas 

organotípicas, elas exibem anormalidades histológicas semelhantes às observadas 

em neoplasias cervicais intra-epiteliais (BLANTON et al., 1991; DELVENNE et al., 

2001; ZHENG et al., 1994). Utilizando-se queratinócitos de prepúcio humano normal, 

verificou-se que nem E6 e nem E7 de HPV-6 foram capazes de substituir a proteína 

correspondente de HPV-16 ou HPV-18 para imortalização destas células (BARBOSA 

et al., 1991). Foi observado utilizando-se RNA de interferências (RNAi) que a 

inibição da tradução de E6 resulta em morte celular por apoptose das células 

tumorais HPV-positivas (BUTZ et al., 2003).  

A infecção pelo HPV é manifestada por mudanças na função ou o nível da 

expressão de genes do hospedeiro, estas alterações podem ter seu papel na 

seleção e no diagnóstico. Um pequeno componente do ciclo celular representa a 

interação molecular influenciada por produtos do gene do papilomavirus do humano, 

especificamente por E6 e do E7 abrindo a indicação das estruturas. Estes produtos 

do gene têm a habilidade de ligar proteínas reguladoras do hospedeiro e conduzir à 

degradação do produto do gene do supressor do tumor p53 (E6) e funcionalmente à 
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inativação do pRb (proteína do gene retinoblastoma) do supressor de tumor (E7) 

(KEATING et al, 2001 b). 

Uma característica fundamental das lesões precursoras do câncer cervical 

é que as células expressam 2 proteínas oncogênicas do HPV: E6 e E7 (proteínas 

com potencial oncogênico), as quais promovem a degradação das proteínas 

humanas p53 e Rb. Este processo resulta na sobre-expressão de inibidores da 

quinase dependente da ciclina (p16). Com isto, lesões displásicas precoces com ou 

sem expressões desregulada dos oncogênes E6 e E7 podem manifestar-se 

histológicamente como lesões de baixo grau. Marcadores específicos que 

diferenciam lesões displásicas de baixo grau com ou sem expressão desregulada do 

oncogene viral podem ajudar a identificar lesões cervicais de baixo grau com risco 

aumentado para persistência do HPV e progressão neoplásica (WANG, 2004). 

WANG et al, 2004, propõe validar o p16 como biomarcador da infecção pelo HPV 

oncogênico e transformação maligna. 

A associação epidemiológica entre o HPV e o câncer cervical hoje esta 

embasada. Vários estudos confiáveis indicam que a infecção com certos subtipos de 

HPV apresentam um risco relativo que varia de 10-200 vezes para o 

desenvolvimento de neoplasia cervical. Na cavidade bucal não se observa esta 

certeza como no colo uterino (MARANA et al, 1999). Diferente da relação com o 

câncer de colo uterino, ainda serão necessários novos estudos para comprovação 

da correlação do câncer bucal com a infecção pelo HVP.  
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Em condições normais não há efeito adverso da indução do HPV nas 

enzimas de replicação celular nas células diferenciadas do epitélio escamoso. A 

malignização pode ocorrer pelo estímulo à divisão celular exacerbada, em uma 

célula imprópria para este fim, previamente convertida a condição de célula não 

replicante. Talvez nesta situação a duplicação desregulada do DNA do hospedeiro 

possa resultar em alterações grosseiras no código genético. Estas alterações 

provavelmente não possam ser reparadas, pois os mecanismos utilizáveis para este 

fim estão bloqueados, nas infecções causadas pelos HPV de alto risco. Estas 

alterações celulares podem ser incompatíveis com a sobrevivência celular, mas o 

acúmulo de alterações deste tipo ao longo de anos pode permitir a seleção e o 

estabelecimento de um dado clone com capacidade proliferativa e invasiva, dando 

origem ao câncer (MARANA et al, 1999).  

Entretanto, apesar do aumento da compreensão sobre as alterações 

moleculares que levariam a célula à malignização, o papel destes fatores permanece 

obscuro. Uma imensa variedade de marcadores e possíveis agentes etiológicos é 

apresentada atualmente na literatura científica, o que demonstra a complexidade da 

carcinogênese bucal, um evento multifatorial que requer a desestabilização de 

inúmeros sistemas de controle (SCHLIEPHAKE et al, 2003). Embora as pesquisas 

nesta área sejam exaustivas, incompletas, estas são necessárias, pois a melhor 

compreensão da biologia celular e o exato conhecimento dos mecanismos 

moleculares críticos para carcinogênese pode levar à uma terapia direcionada e, 

quem sabe, mais eficaz (VENTURI et al, 2004) 
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Com base na revisão bibliográfica realizada, concluiu-se que, em relação 

ao colo uterino, a carcinogênese, tem como agente causal tipos oncogênicos de 

papiloma vírus humano. Estes vírus exercem seu papel através da interação das 

oncoproteínas E6 e E7 com proteínas do ciclo celular, levando à distúrbios do 

mecanismo do ciclo, e conseqüente alteração da expressão de algumas proteínas, 

entre as quais Ki-67 e p16 INK4a. Aplicando este raciocínio à cavidade oral e utilizando 

estudos epidemiológicos dos casos de carcinomas de células escamosas oral, 

podemos constatar que, apesar do uso do tabaco e do consumo de álcool serem 

fortes fatores de risco bem estabelecidos na maioria dos casos, uma parte destas 

lesões ocorre em pacientes sem história de tabagismo e etilismo, sugerindo 

presença de outros fatores de risco, de natureza microbiana e molecular; sendo 

considerada, portanto, a contribuição do papiloma vírus humano no aparecimento 

destas lesões. Estes fatores abrem espaço para novos estudos, visando identificar 

marcadores adicionais que auxiliem no diagnóstico e prognostico das lesões 

papilomatosas orais, e o seu envolvimento na carcinogênese oral. Desta forma, 

buscam-se imunomarcadores que identifiquem lesões com maior risco de 

progressão maligna na cavidade bucal e que possam ser úteis na prática clinica, 

separando as lesões que necessitam de uma abordagem mais conservadora 

daquelas que necessitam de um controle maior e tratamento mais agressivo. 

A tendência empírica no momento da realização da remoção cirúrgica das 

lesões papilomatosas ou de qualquer outra lesão, decorre do hábito por emitir 

impressões subjetivas sobre os mais variados temas. Em relação à proliferação 

celular, acredita-se que quanto maior a atividade proliferativa de um tumor, pior será 

seu comportamento biológico. Como conseqüência, muito esforço tem sido feito no 



Revisão de Literatura  75 

desenvolvimento de métodos objetivos para avaliar a proliferação celular e estudar o 

significado destes métodos (mais do que a atividade proliferativa em si) no estudo 

das neoplasias, especialmente no seu prognóstico. Estudar a dinâmica celular é vital 

para compreensão de uma grande variedade de processos fisiológicos ou 

patológicos. Os métodos imuno-histoquímicos apresentam-se entre os mais úteis e 

mais comumente usados para avaliação da proliferação. Para compreensão 

adequada destes métodos, é necessário um conhecimento mínimo dos processos 

que ocorrem durante o ciclo celular (ALVES et al, 1999). 

O câncer bucal é um grave crescente problema de saúde pública no 

Brasil, correspondendo a 4% de todos os cânceres, ocupando o oitavo lugar entre os 

tumores que acometem o homem e o décimo primeiro entre as mulheres (ARAÚJO-

FILHO et al, 1998). O carcinoma de células escamosas é a neoplasia mais comum 

na mucosa oral, representando 90% dos tumores malignos desta região (SAND et al, 

2000). O diagnóstico do câncer oral é simples e deve ser precoce, pois sua evolução 

natural é rápida e num estágio avançado não é possível tratamento, evoluindo para 

morte do indivíduo (KOWALSKI et al, 2001). Além disso, os pacientes podem 

apresentar seqüelas estéticas ou funcionais de todo aparelho estomatognático 

(SOARES et al, 2002) Por outro lado, o diagnóstico tardio resulta no aumento dos 

custos com o tratamento e prolongado tempo de internação hospitalar do paciente, 

ocasionando severo impacto no sistema de saúde (KOWALSKI et al, 1994). 
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Desta forma, as seguintes hipóteses foram formuladas:  

 Há correlação entre a imunomarcação de Ki-67 e de p16. 

 Em áreas de hiperplasia epitelial atípica, a análise quantitativa e a 

distribuição de imunopositividade ao anti-Ki-67 e ao anti-p16 

podem auxiliar na definição de displasia. 

 A identificação de displasia epitelial pode ser um marcador para a 

indicação de investigação e tipificação de HPV em lesões 

papilomatosas orais. 



Objetivos 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL  

Avaliar a atividade proliferativa epitelial em lesões papilomatosas orais. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar, em áreas de hiperplasia epitelial de lesões papilomatosas orais, 

critérios diagnósticos de displasia epitelial; 

2.  Analisar, na amostra estudada, a distribuição da imunomarcação pelos 

anticorpos anti-Ki-67 e anti-p16; 

3.  Correlacionar a distribuição da imunomarcação pelos anticorpos anti-Ki-

67, anti- p16INK4a entre si e  com áreas de atipias sugestivas de displasia. 

 



 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina do HUAP sob o número: 167/06 

4.1 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Foram selecionados 30 lesões papilomatosas orais avaliadas no 

Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) no 

período de maio de 2004 a dezembro de 2005, com diagnóstico histopatológico de 

condiloma cuminado (15); papiloma escamoso oral (11); verruga vulgar (3) e um 

caso de hiperplasia epitelial focal. Considerando que a hiperplasia epitelial é um 

aspecto próprio de todas as lesões papilomatosas e que a displasia epitelial é, em 

várias lesões, um difícil diagnóstico diferencial, utilizou-se um caso de hiperplasia 

fibrosa inflamatória, onde a hiperplasia epitelial também faz parte do quadro 

histopatológico, como controle positivo de hiperplasia epitelial sem displasia. 
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4.2 METODOLOGIA 

Através da consulta aos prontuários médicos, obteve-se o perfil da 

amostra estudada. 

As lesões papilomatosas foram reavaliadas de acordo com critérios 

histopatológicos pré-estabelacidos na literatura (ARCHARD et  al, 1965; WYSOCKI 

& HARDIE, 1979; ABBEY et al, 1980; GREEN et al, 1986; CARLOS & SEDANO, 

1994; WEEDON & STRUTTON, 2002; SYRJÄNEN, 2003; ANDERSON et al, 2003; 

NEVILLE et al, 2004; ELDER, 2005; BARNES et al, 2005). 

 Após a reavaliação das 30 lesões, investigou-se a presença de critérios 

histopatológicos de displasia epitelial (ROBBINS, 2000; GALE, 2005). Nas lâminas 

coradas pela hematoxilina-eosina, todas as áreas diagnosticadas como displasia 

foram delimitadas. A partir desta etapa, todas as lesões foram classificadas de 

acordo com a presença e grau de displasia epitelial. Para cada grau foi atribuído 

um valor arbitrário para obtenção de um escore.  Deste modo, as lesões foram 

distribuídas em: a) lesões papilomatosas sem displasia; b) lesões papilomatosas 

com displasia epitelial leve; c) lesões papilomatosas com displasia epitelial 

moderada. Não foram observados casos apresentando displasia epitelial acentuada 

nas lesões estudadas. 

Após esta etapa, foram selecionados os respectivos blocos parafinados, 

que foram encaminhados para microtomia, obtende-se cortes de 4μm de espessura. 

Para realização da técnica de imuno-histoquímica, os cortes foram capturados sobre 
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lâminas de vidro previamente limpas, desengorduradas e tratadas com o adesivo 

silano – 3 aminopropiltrietoxi (Sigma – USA cód. A-3648) à 4%.  

4.3 PROTOCOLO DE REAÇÕES- IMUNO-HISTOQUÍMICAS 

O protocolo utilizado foi o da técnica da imunoperoxidade. Foram 

utilizados os seguintes anticorpos: 

 Anticorpo monoclonal anti-mouse antígeno Ki-67 proteína nuclear, 

clone MIB-1 (DAKO USA - código –Nr.M 7240).  

 Anticorpo anti- p16INK4a humana. CINtecTM p16INK4a Histology Kit (DAKO 

– USA cód K 5334)  

 

Todos os casos foram submetidos à técnica da imunoperoxidase pelo 

método do complexo StreptAvidina-biotina sob orientação da Profª. Eliene Carvalho 

da Fonseca responsável pelo Laboratório de Imuno-Histoquímica e Hibridização do 

SAP/HUAP. 

A desparafinização foi iniciada colocando-se as lâminas em estufa a 60°C 

por aproximadamente 10 minutos, em seguida mantidas em estufa mergulhadas em 

xilol, por mais 10 minutos. 
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Procedeu-se à colocação das lâminas em banhos de xilol à temperatura 

ambiente por 20 minutos divididos em quatro banhos (5 minutos cada). 

Posteriormente, os cortes foram hidratados em álcool absoluto (dois banhos de 5 

minutos) e álcool a 90% (dois banhos de 5 minutos). Em seguida as lâminas foram 

lavadas em água destilada por cinco minutos. Após a lavagem em água destilada foi 

realizado o bloqueio da peroxidase endógena colocando-se as lâminas em banho de 

30 minutos em solução de peróxido de hidrogênio (3%) com agitação magnética. Foi 

realizada a lavagem em água destilada. 

Em banho-maria 96-98ºC, foi realizado o seguinte protocolo de 

recuperação antigênica: para o anticorpo anti-Ki-67 colocaram-se as lâminas em 

cubas plásticas que foram imersas em solução tampão citrato pH 6,0 por 30’. 

Deixou-se esfriar por 20 minutos em temperatura ambiente e, posteriormente, foram 

lavadas com tampão de lavagem TBS (800ml de ácido clorídrico 1N, 116g de cloreto 

de sódio, 122g de TRIS, 10ml de tween 20, completando para 20L de água 

destilada) por dois minutos. 

Para inibição das ligações inespecíficas foi colocado solução contendo 

soro de albumina bovina BSA) e leite nas lâminas e armazenou-se em câmara 

úmida à temperatura ambiente por 30 minutos. A solução foi preparada no dia, 

utilizando-se 30ml de TRIS HCL + 0,30g de BSA. Esta solução foi homogeneizada 

para misturar com 0,30g de leite em pó desnatado e em seguida, filtrada em filtro de 

milipore. 
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O anticorpo primário utilizado foi diluído em solução diluente de anticorpo 

DAKOcytomation, pronto para uso, com componentes redutores de background na 

seguinte concentração: 1:50. as lâminas foram incubadas no anticorpo primário em 

câmara úmida, e deixadas overnight a 4°C (em geladeira). 

Após o anticorpo primário, no dia seguinte, as laminas foram lavadas em 

tampão de lavagem TBS em dois banhos de 5 minutos cada e foram incubadas em 

anticorpo secundário. As laminas receberam inicialmente o anticorpo secundário de 

porco anti-camundongo, cabra e coelho e incubou-se em câmara úmida ambiente 

por 30 minutos. Depois seguiu-se a lavagem das lâminas em dois banhos de tampão 

de lavagem TBS (5 minutos cada). Após a lavagem, adicionou-se o estreptavidina, 

sendo incubadas por mais 30 minutos, na câmara de umidificação, em temperatura 

ambiente. Após esta etapa, foram lavadas novamente em dois banhos de cinco 

minutos em tampão de lavagem TBS. 

A revelação das lâminas foi realizada com substrato cromógeno 

Diaminobenzidina (DAB plus líquido DAKOCytomation – sistema substrato 

cromógeno) preparado conforme instruções do fabricante e com tempos de 

revelação estabelecidos previamente de 2 minutos. 

Após a lavagem em água destilada para retirada do excesso do 

cromógeno, os cortes corados com Hematoxilina de Harris por 30 segundos e em 

seguida lavados em quatro banhos de água destilada, sendo que no terceiro banho, 



Material e Métodos  83 

o bécher continha além da água destilada, seis gotas de hidróxido de amônia, para 

conferir coloração azulada a Hematoxilina. 

Finalmente procedeu-se a desidratação dos cortes em dois banhos de 

álcool a 90% (um minuto cada); dois banhos de álcool absoluto (um minuto cada) 

seguido por quatro banhos de xilol (um minuto cada). As lâminas foram montadas 

com lamínulas e Entellan® (MERCK-Alemanha). 

O anticorpo anti-p16 ink4a é um componente do kit histológico CINtecTM p16 

ink4a Histológic kit – cód. K5334, da DAKOCytomation. O kit é composto de anticorpo 

primário, bloqueador da peroxidase endógena, reagente de visualização, solução de 

recuperação antigênica, tampão de lavagem, solução de anticorpo, reagente de 

controle negativo, DAB e o protocolo a ser seguido. 

A desparafinização foi realizada da mesma forma descrita anteriormente 

para os demais anticorpos. A recuperação antigênica foi realizada em banho-maria, 

por 40 minutos, utilizando-se a solução de recuperação antigênica diluída 1:10. 

terminada a recuperação, as lâminas foram expostas à temperatura ambiente por 20 

minutos, seguidas de umas lavagem em solução tampão, diluído 1:10, durante 5 

minutos. 

Para bloqueio da peroxidase endógena, foi utilizada a solução fornecida 

pelo kit (Peroxidase-Blocking Reagent – pronto para uso). As lâminas ficaram 
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incubadas em câmara úmida, por 10 minutos, e depois, foram lavadas duas vezes 

em solução tampão (5 minutos cada). 

O anticorpo primário foi diluído em solução diluidora fornecida pelo kit 

(pronta para uso) na concentração 1:250, incubado em câmara úmida, e as lâminas 

com o anticorpo foram deixadas overnight a 4°C (em geladeira). 

No dia seguinte, as lâminas foram lavadas por duas vezes (5 minutos 

cada), em solução tampão. Em seguida, as lâminas foram incubadas com o 

reagente de visualização e deixadas em câmara úmida a temperatura ambiente, por 

30 minutos. Após esta etapa, foram novamente lavadas em dois banhos (5 minutos 

cada), em solução tampão. Seguiu-se então a revelação com cromógeno DAB, por 3 

minutos. Após este período, as lâminas foram lavadas duas vezes em água 

destilada (5 minutos cada) (TAB 1).  

Tabela 1 - Protocolo de reações imuno-histoquímicas 

Anticorpo 
Primário 

Diluição 
Bloqueio da peroxidase 

endógena 
Recuperação 

antigênica 
Tempo de 
revelação 

Ki-67 1:50 Citrato Ph=6 Banho maria 2’ 

p16ink4a 1:250 DAKO Banho maria 3’ 

 

Por fim, foram realizadas a contra-coloração, a desidratação e a 

montagem, etapas que foram executadas da mesma forma já previamente descritas 

para o outro anticorpo. 
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Como controle positivo para o anticorpo anti-Ki-67 foi utilizado um caso de 

carcinoma de células escamosas bucal (FIG. 5) e para o anticorpo anti-p16 ink4a 

foram utilizado caso de carcinoma de células escamosas de colo uterino (FIG 6). 

 

 
Figura 5 - Controle positivo – Imunomarcação positiva 

para anticorpo anti Ki-67. Carcinoma de células 
escamosas bucal (Aumento original de 400x). 

 

 
Figura 6 – Controle positivo – Imunomarcação positiva 

para anticorpo anti-p16
ink4a

 Carcinoma de células 
escamosas de colo uterino (Aumento original de 100x). 
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A análise qualitativa da imunomarcação aos anticorpos utilizados foi feita 

através da observação direta ao microscópio óptico, com objetivas de 

40x,100x,200x,400x e 1000x. As lesões que apresentaram imunomarcação para o 

anti-Ki-67 foram classificadas quanto à: a) presença de reatividade basal com 

camada única (BU); b) presença de reatividade basal com duas ou três camadas 

(BD); c) presença de reatividade supra-basal (SB). 

Utilizou-se como critério de positividade, forte marcação marrom nuclear 

para o anti-Ki-67 e forte marcação nuclear e ou citoplasmática de cor marrom para o 

anticorpo anti-p16ink4. A análise quantitativa da imunomarcação aos anticorpos 

utilizados foi realizada através da contagem das células fortemente coradas em 

marrom. Nas áreas com inclusão adequada e maior número de células com 

imunomarcação para o anticorpo anti-Ki-67, foram selecionados aleatoriamente 10 

campos de grande aumento (objetiva de 1000 x). 

A documentação fotográfica das lâminas avaliadas foi realizada por 

captura digital Nikon Evolution Color MP Media Cybernetics 5 Mega pixel, utilizando-

se microscópio Nikon Eclipse E400 e software para captura, Image Pro Plus versão 

93/ 2002. 



 

5 RESULTADOS 

5.1 PERFIL DOS PACIENTES  

Foram estudadas 30 casos removidas de 22 pacientes com faixa etária 

ente 18 a 76 anos de idade (média de 45,3), a maioria (63%) com pele de cor 

branca, sendo 12 do sexo masculino e 10 do sexo feminino. Foram encontradas 10 

lesões do lábio (33%), oito lesões da língua (27%), cinco do palato (17%), três do 

assoalho (10%), duas da mucosa jugal (7%), uma da gengiva (3%) e uma 

dotrígono retromolar (3%). (TAB 2) 
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Tabela 2 Distribuição dos 30 casos de lesões papilomatosas 
orais de acordo com dados demográficos e por região 
anatômica da boca. 

NO do 
caso SEXO IDADE COR LOCALIZAÇÃO 

   1** M 36 Branca Dorso de língua 
2 M 64 Branca Borda lateral da língua 
3 M 21 Branca Ventre de língua 
4 M 35 Branca Freio lingual 
5 M 32 Branca Freio lingual 
6 M 58 Branca Assoalho bucal 
7 M 76 Branca Palato duro 
8 M 63 Branca Palato mole 
9 M 26 Parda Mucosa labial inferior 
10 M 23 Parda Lábio inferior 
11 M 33 Parda Assoalho bucal 
12+ M 42 Preta Mucosa labial inferior 

13+ F 39 Branca 
Mucosa labial inferior*   
Mucosa jugal** 

14 F 35 Branca Dorso de língua 
15 F 40 Branca Ventre de língua 
16 F 61 Branca Assoalho bucal 
17 F 47 Branca Gengiva inserida 
18 F 58 Branca Palato Mole 
19 F 50 Parda Palato duro 
20 F 18 Preta Lábio inferior 
21 F 52 Preta Palato Duro 
22 F 60 Preta Trígono retromolar 

*seis lesões     ** duas lesões      
+  

HIV positivo 

 

Aplicados os critérios estabelecidos para identificação de displasia 

epitelial, observou-se que 11 (37%) lesões não apresentavam displasia epitelial 

(SD). Das 19 (63%) com displasia, 13 (68%) eram leves (DL) e seis (32%) 

moderadas (DM). A distribuição da displasia epitelial de acordo com o diagnóstico 

histopatológico das lesões, evidenciou maior freqüência nos condilomas 

acuminados, onde 80% apresentou displasia leve ou moderada. Deste modo, dos 

15 condilomas acuminados, seis (40%) apresentaram DL e seis (40%) apresentaram 
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DM. Dos 11 papilomas escamosos orais estudados, cinco (45%) apresentaram DL. 

Das três verrugas vulgares, uma (33%) apresentou DL, que também foi observada 

no único caso de hiperplasia epitelial focal. Mitoses atípicas foram identificadas em 

oito (27%) lesões, sendo seis (75%) condilomas acuminados, um (12,5%) papiloma 

escamoso oral e uma (12,5%) hiperplasia epitelial focal (TAB.3). 

Tabela 3 - Distribuição dos 30 casos de lesões 
papilomatosas orais segundo diagnóstico 
histopatológico, presença de displasia epitelial e de 
mitoses atípicas 

CASO 
DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO 
DISPLASIA 

MITOSES  
ATIPICAS 

13G condiloma acuminado moderada presente 

13H condiloma acuminado moderada presente 

13E condiloma acuminado moderada presente 

13F condiloma acuminado moderada presente 

13B condiloma acuminado moderada ausente 

13C condiloma acuminado moderada ausente 

15 condiloma acuminado leve presente 

18 condiloma acuminado leve presente 

2 papiloma escamoso oral leve presente 

12 hiperplasia epitelial focal leve presente 

4 condiloma acuminado leve ausente 

13A condiloma acuminado leve ausente 

13D condiloma acuminado leve ausente 

11 condiloma acuminado leve ausente 

14 papiloma escamoso oral leve ausente 

19 papiloma escamoso oral leve ausente 

5 papiloma escamoso oral leve ausente 

3 papiloma escamoso oral leve ausente 

20 verruga vulgar leve ausente 

9 condiloma acuminado ausente ausente 

8 condiloma acuminado ausente ausente 

7 condiloma acuminado ausente ausente 

1A papiloma escamoso oral ausente ausente 

1B papiloma escamoso oral ausente ausente 

6 papiloma escamoso oral ausente ausente 

17 papiloma escamoso oral ausente ausente 

21 papiloma escamoso oral ausente ausente 

22 papiloma escamoso oral ausente ausente 

10 verruga vulgar ausente ausente 

16 verruga vulgar ausente ausente 
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5.2 IMUNO-HISTOQUÍMICA 

A avaliação imuno-histoquímica da reatividade ao anti-Ki-67 foi 

considerada positiva quando se observou cor marrom em localização nuclear. Esta 

reatividade foi observada em todas as lesões, apresentando dois padrões diferentes 

de marcação, um restrito à camada basal, subdividido em casos que apresentaram 

núcleos basais em apenas uma camada – basal única (BU) ou em duas ou três 

camadas - basal dupla (BD). No outro padrão, observaram-se núcleos positivos 

também acima da camada basal - supra basal (SB), apresentando um padrão de 

imunomarcação mais difuso. Nas 30 lesões estudadas, observou-se marcação BU 

em oito (27%), marcação BD em oito (27%) e SB em 14 (46%) lesões. A marcação 

BU foi observada em duas verrugas vulgares, cinco papilomas escamosos orais e 

em um condiloma acuminado. Já os casos de marcação BD foram encontrados em 

quatro papilomas escamosos orais e em quatro condilomas cuminados. E a 

marcação SB foi identificada em dez condilomas acuminados, dois papilomas, uma 

verruga vulgar e uma hiperplasia epitelial focal (GRAF.1). (TAB.4) 
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Gráfico 1 –Distribuição dos 30 casos de lesões papilomatosas orais segundo o diagnóstico 
histopatológico por região de imunomarcação pelo anti-Ki-67 
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Tabela 4 Imunomarcação pelo anti Ki-67 em 30 casos de lesões 

papilomatosas orais segundo diagnóstico histopatológico 
N

O 
KI-67 Diagnóstico histopatológico 

14 Basal Dupla Papiloma escamoso oral 

15 Basal Dupla Condiloma acuminado 

4 Supra-Basal  Condiloma acuminado 

20 Supra-Basal  Verruga vulgar 

13D Supra-Basal  Condiloma acuminado 

19 Basal Dupla Papiloma escamoso oral 

2 Basal Dupla Papiloma escamoso oral 

18 Basal Dupla Condiloma acuminado 

13A Supra-Basal  Condiloma acuminado 

12 Supra-Basal  Hiperplasia epitelial focal 

3 Supra-Basal  Papiloma escamoso oral 

11 Supra-Basal  Condiloma acuminado 

5 Supra-Basal  Papiloma escamoso oral 

13B Supra-Basal  Condiloma acuminado 

13C Supra-Basal  Condiloma acuminado 

13G Supra-Basal  Condiloma acuminado 

13H Supra-Basal  Condiloma acuminado 

13E Supra-Basal  Condiloma acuminado 

13F Supra-Basal  Condiloma acuminado 

9 Basal Única Condiloma acuminado 

10 Basal Única Verruga vulgar 

21 Basal Única  Papiloma escamoso oral 

16 Basal Única Verruga vulgar 

22 Basal Única Papiloma escamoso oral 

17 Basal Única Papiloma escamoso oral 

1A Basal Única Papiloma escamoso oral 

6 Basal Única Papiloma escamoso oral + HFI 

8 Basal Dupla Condiloma acuminado 

7 Basal Dupla Condiloma acuminado 

1B Basal Dupla Papiloma escamoso oral 

 

A análise comparativa entre as lesões estudadas em relação à presença 

de displasia e padrão de distribuição da imunorreatividade ao Ki-67 mostrou que em 

nenhum dos casos com padrão BU observou-se displasia epitelial. Nos casos com 

padrão BD, cinco (62,5%) apresentaram displasia leve (DL), enquanto que nos 

casos que apresentaram padrão SB, todos apresentavam pelo menos uma área de 

displasia epitelial, sendo oito leves e seis moderadas (GRAF.2).  
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Gráfico 2 – Proporção de casos com displasia segundo o grau e por região do epitélio 
imunomarcada pelo anti-Ki-67 

 

A quantidade de classes considerada para o grau de displasia e para a 

região do epitélio marcada pela IHQ para o anti-corpo anti Ki-67 implica que a 

quantidade de casos observados nos cruzamentos dessas categorias seja rarefeita, 

de modo que o teste de independência, através da estatística do qui quadrado, não 

possa ser aplicado. A literatura orienta a aglutinação de categorias para 

adensamento dos casos. A intensidade da displasia foi considerada sob uma nova 

ótica: ausência de displasia e presença de displasia (esta englobando os casos 

leves e moderados). Por sua vez, a região do epitélio imunomarcada pelo anti-corpo 

anti-Ki-67 foi revista para duas demarcações: Basal (aglutinando os casos BU e os 

BD) e Supra Basal (SB). Neste contexto, a classificação conjunta dos casos pode 

ser observada na Tabela 5. O teste exato de Fisher, ao nível de significância de 5%, 

indica evidência de dependência estatística altamente significativa (p<0,0001) entre 

o grau de displasia e a região do epitélio nas revisões indicadas acima. A análise 

estatística confirmou a correlação entre o padrão SB e a presença de displasia 

epitelial. 
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Tabela 5 - Marcação pelo anti-Ki-67 segundo presença de displasia dos 30 casos de lesões 
papilomatosas orais. BU=Basal única. BD=Basal dupla. SB=Supra basal. 

 

 

Da relação de 30 casos estudados, oito (27%) apresentaram mitoses 

atípicas. Destes, cinco (63%) apresentaram padrão de marcação SB e três (37%) 

apresentaram padrão BD (GRAF.3).  
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Gráfico 3 – Distribuição da proporção dos 30 casos de lesões papilomatosas orais segundo 
presença de mitose atípica e a região epitelial imunomarcada pelo anti-Ki-67. 

 

De modo análogo à situação anterior, a quantidade de classes 

considerada para a presença de mitoses atípicas e para a região do epitélio 

marcada pela IHQ para o anti-corpo anti Ki-67 implica que a quantidade de casos 

observados nos cruzamentos dessas categorias seja rarefeita, de modo que o teste 

de independência, através da estatística do qui quadrado, não possa ser aplicado. A 

  Marcação anti-Ki-67 Total 

  BU+BD SB  

Displasia 
Ausência de 

Displasia 
11  11 

 
Presença de 

Displasia 
5 14 19 

Total  16 14 30 
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aglutinação das categorias da região do epitélio imunomarcada pelo anti-corpo anti-

Ki-67 foi reclassificada conforme a anterior: Basal (BU+BD) e Supra Basal (SB). 

Neste contexto, a classificação conjunta dos casos pode ser observada na Tabela 6. 

O teste exato de Fisher, ao nível de significância de 5%, evidenciou a independência 

(p>0,05) das duas classificações.  

Tabela 6 - Marcação pelo anti-Ki-67 segundo mitoses atípicas 
dos 30 casos de lesões papilomatosas orais. 

 
 

 Marcação anti-Ki-67 Total 

  BU+BD SB  

Mitoses 
Atípicas 

Ausência 13 9 22 

 Presença 3 5 8 

Total  16 14 30 

BU=Basal única   BD=Basal dupla   SB=Supra basal. 

 

Em relação à displasia, quatro (50%) casos com mitoses atípicas 

apresentaram DM e quatro (50%) apresentaram DL. 
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Gráfico 4 - Distribuição da proporção do grau de displasia segundo a presença de mitoses 
atípicas dos 30 casos de lesões papilomatosas orais. 
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Tabela 7 - Distribuição do padrão de imunomarcação para anti-Ki-67 segundo 
presença e grau de displasia epitelial, mitoses atípicas nos 30 casos avaliados. 

N
O 

do caso
 

DISPLASIA KI-67 MITOSE 

14 Displasia Leve  Basal Dupla Ausente 

15 Displasia Leve Basal Dupla Presente 

4 Displasia Leve Supra-Basal  Ausente 

20 Displasia Leve  Supra-Basal  Ausente 

13D Displasia Leve  Supra-Basal  Ausente 

19 Displasia Leve  Basal Dupla Ausente 

2 Displasia Leve  Basal Dupla Presente 

18 Displasia Leve  Basal Dupla Presente 

13A Displasia Leve Supra-Basal  Ausente 

12 Displasia Leve  Supra-Basal  Presente 

3 Displasia Leve  Supra-Basal  Ausente 

11 Displasia Leve  Supra-Basal  Ausente 

5 Displasia Leve  Supra-Basal  Ausente 

13B Displasia Moderada  Supra-Basal  Ausente 

13C Displasia Moderada  Supra-Basal  Ausente 

13G Displasia Moderada  Supra-Basal  Presente 

13H Displasia Moderada  Supra-Basal  Presente 

13E Displasia Moderada  Supra-Basal  Presente 

13F Displasia Moderada  Supra-Basal  Presente 

9 Ausente  Basal Única Ausente 

10 Ausente  Basal Única Ausente 

21 Ausente  Basal Única  Ausente 

16 Ausente  Basal Única Ausente 

22 Ausente  Basal Única Ausente 

17 Ausente  Basal Única Ausente 

1A Ausente  Basal Única Ausente 

6 Ausente  Basal Única Ausente 

8 Ausente  Basal Dupla Ausente 

7 Ausente  Basal Dupla Ausente 

1B Ausente  Basal Dupla Ausente 

. 
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Padrão de controle de hiperplasia para o anticorpo anti-Ki-67 foi realizado 

em um caso com diagnóstico histopatológico de hiperplasia fibrosa inflamatória, 

tendo sido realizada contagem de núcleos positivos em 10 campos em aumento de 

100 vezes. Após a contagem dos dez campos, dez campos, foram obtidos um total 

de 209 núcleos positivos na lâmina controle de hiperplasia sem displasia. Observou-

se neste caso uma marcação somente basal (BU), com poucas células 

imunomarcadas. 

Através da mesma técnica de contagem supracitada, a maior quantidade 

de contagem de núcleos positivos para o anticorpo anti-Ki-67 foi encontrada no caso 

13B com diagnóstico histopatológico de condiloma acuminado, apresentando um 

total de 365 núcleos imunomarcados para este anticorpo. A menor quantidade de 

núcleos positivos para o anti-Ki-67, foi encontrada no caso de número 10, com 

diagnóstico histopatológico de verruga vulgar. Este caso apresentou um total de 62 

núcleos positivos para o Ki-67 (TAB 8). 
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nº co caso Total

511 30 21 21 20 16 11 16 27 19 35 216

2541 14 52 38 43 45 28 18 35 11 25 309

3721 21 19 16 17 16 14 18 19 32 26 198

5781-1 46 40 38 31 29 22 20 28 36 40 330

5781-2 50 32 32 39 41 27 25 30 38 51 365

5781-3 32 51 39 26 42 27 30 32 40 42 361

5781-4 32 47 45 43 47 32 22 33 30 32 333

6132-2 22 33 32 35 15 19 18 21 14 33 242

6132-3 42 20 22 35 28 34 41 36 42 39 339

6719-1 43 34 23 35 38 28 29 33 37 29 329

6719-2 34 22 23 36 29 33 43 40 39 26 290

6052 10 16 18 22 13 16 18 16 18 17 164

6130 17 22 30 24 20 12 15 12 15 17 184

184 13 18 12 11 19 14 18 20 17 15 157

682 18 15 23 25 18 19 15 17 17 22 189

819 25 27 23 22 24 29 27 31 32 28 268

2611 4 5 7 10 2 7 8 7 9 3 62

2952 17 30 21 28 24 21 12 13 17 15 198

4397 14 21 23 16 11 12 9 13 12 15 146

4836 9 12 15 7 10 8 10 8 12 15 106

5114-2 29 15 21 30 33 21 19 35 36 32 271

5463 28 27 15 40 36 18 21 22 19 25 251

6042 21 13 19 15 18 13 19 17 15 22 172

6538 18 22 18 15 18 18 22 16 28 12 187

6551-1 15 12 10 12 15 14 14 19 10 6 127

6717 18 22 26 21 24 23 18 19 21 19 211

6551-2 14 17 15 20 19 14 16 21 10 12 158

6748 9 9 16 7 12 14 15 8 10 6 106

2650 14 10 8 6 11 9 10 12 9 8 97

5601 29 20 19 17 26 22 19 20 18 25 215

 
Tabela 8 – Contagem de núcleos positivos para o anticorpo anti-ki-67, em dez campos, em 

aumento de 1000x.  

 

A associação estatística entre a contagem do número de células com 

núcleos marcados positivamente pelo anti-corpo anti-Ki-67 e o grau de displasia foi 

de intensidade moderada para a variável contagem de células tomada como variável 

explicada pelo grau de displasia (estatística eta:  = 0,726; p<0,05)). A intensidade 

da associação foi de intensidade forte para a variável grau de displasia tomada 

como variável explicada pela contagem de células (  = 0,984; p<0,05) . Assim, 

considerando como variável dependente o número de núcleos imunomarcados para 
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o anticorpo anti-Ki-67 e como variável independente a classificação histopatológica 

da displasia, o grau de associação é  = 0,726, que indica uma associação 

moderada e, considerando como variável dependente a classificação histopatológica 

da displasia e como variável independente o número de núcleos imunomarcados 

pelo anticorpo-anti-Ki-67, o grau de associação é  = 0,984, que indica uma forte 

associação. Deste modo, pode-se verificar que quanto maior o número de núcleos 

positivamente marcados para o anti-Ki 67, mais intenso é o grau de displasia.A 

Tabela 9 apresenta os dados referentes à classificação conjunta das duas variáveis. 

Nº de núcleos Sem displasia Leve Moderada Total 

0-100 2 - - 2 

101-200 7 6 - 13 

201-300 1 5 2 8 

301-400 1 2 4 7 

Total 11 13 6 30 

Tabela 9 – Contagem de núcleos imunomarcados pelo anti-Ki-67 dos 30 casos de lesões 
papilomatosas orais segundo a displasia. 
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Figura 7 - A. |Hiperplasia Fibrosa inflametória (controle) Hematoxilina-Eosina (aumento original 

de 40x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67 (aumento original de 40x). C. Detalhe (aumento 
original de 200x). D. Imunomarcação de Padrão Basal Única (aumento original de 400x). 

    
Figura 8- Caso 1A. A. Papiloma Escamoso Oral, Hematoxilina-Eosina (aumento original de 

40x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67 (aumento original de 40x). C. Detalhe (aumento original 
de 400x). D. Imunomarcação de padrão Basal Única, aumento original de 400x. 

    
Figura 9 - Caso 1B. A. Papiloma Escamoso Oral, Hematoxilina-Eosina (aumento original de 

200x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67, aumento original de 200x. C. Detalhe (aumento original 
de 400x). D. Imunomarcação de padrão Basal Dupla (aumento original de 400x). 

    
Figura 10 - Caso 2 Lesão Única. A. Papiloma Escamoso Oral, Hematoxilina-Eosina (aumento 

original de 40x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67, aumento original de 40x. C. Detalhe (aumento 
original de 400x). D. Imunomarcação de padrão Basal Dupla ao anti Ki-67 (aumento original de 

400x). 

  
Figura 11 - Caso 3 Lesão Única. A. Papiloma Escamoso Oral, Hematoxilina-Eosina (aumento 

original de 200x). B. Imunomarcação de padrão Supra Basal ao anti Ki-67 (aumento original de 
400x). 

A B C D 

A B C D 

A B 

A B C D 

A B C D 
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Figura 12 - Caso 4 Lesão Única. A. Condilona Acuminado, Hematoxilina-Eosina (aumento 

original de 40x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67 (aumento original de 40x). C. Detalhe, 
aumento original de 400x. D. Imunomarcação de padrão Supra-Basal (aumento original de 

400x). 

    
Figura 13 - Caso 5 Lesão Única. A. Papiloma Escamoso Oral, Hematoxilina-Eosina (aumento 

original de 40x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67, aumento original de 40x. C. Imunomarcação 
de padrão Supra Basal ao anti Ki-67 (aumento original 100x). D. Detalhe imunomarcação, 

(aumento original de 400x). 

    
Figura 14 - Caso 6 lesão Única. A. Papiloma Escamoso Oral + Hiperplasia Fibrosa Iinflamatória, 

Hematoxilina-Eosina aumento original de 40x. B. Imunomarcação ao anti Ki-67 (aumento 
original de 40x). C. Detalhe (aumento original de 400x). D. Imunomarcação de padrão Basal 

Única (aumento original de 400x). 

    

  
Figura 15 - Caso 7 Lesão Única. A. Condiloma Acuminado, Hematoxilina-Eosina (aumento 

original de 40x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67 (aumento original de 40x). C. Detalhe, 
aumento original 100x. D. Imunomarcação de padrão Basal Dupla ao anti Ki-67, aumento 

original de 100x. D Detalhe, aumento original 400x. E. Imunomarcação de padrão Basal Dupla 
ao anti Ki-67 (aumento original de 400x). 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

E F 

A B C D 
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Figura 16 - Caso 8 Lesão Única. A. Condiloma acuminado, Hematoxilina-Eosina (aumento 

original de 40x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67, aumento original de 40x. C. Detalhe (aumento 
original de 400x). D. Imunomarcação de padrão Basal Dupla (aumento original de 400x). 

    
Figura 17 - Caso 9 Lesão Única A. Condiloma Acuminado, Hematoxilina-Eosina (aumento 

original de 40x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67, aumento original de 40x. C. Detalhe (aumento 
original de 200x). D. Imunomarcação de padrão Basal Única ao anti Ki-67 (aumento original de 

200x). 

    
Figura 18 - Caso 10 Lesão Única A. Verruga Vulgar, Hematoxilina-Eosina (aumento original de 
40x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67 (aumento original de 40x). C. Detalhe (aumento original 
de 400x). D. Imunomarcação de padrão Basal Única ao anti Ki-67 (aumento original de 400x). 

    
Figura 19 - Caso 11 Lesão Única A. Condiloma Acuminado, Hematoxilina-Eosina (aumento 

original de 40x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67 (aumento original de 40x). C. Detalhe, 
(aumento original de 200x). D. Imunomarcação de padrão Supra Basal ao anti Ki-67 (aumento 

original de 200x). 

    
Figura 20 - Caso 12. Lesão única. A. Hiperplasia Epitelial Focal. Hematoxilina-Eosina (aumento 

original de 100x). B. Imunomarcação ao anti-Ki-67 (aumento original de 100x). C. Detalhe em 
Hematoxilina-Eosina (aumento original de 400x). D. Imunomarcação padrão Supra Basal ao 

anti Ki-67, mostrando a marcação marrom nuclear (aumento original de 400x). 

D C B A 

A B D C 

A B D C 

A B C D 

A B D C 
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Figura 21 Caso 13A. A. Condiloma Acuminado, Hematoxilina-Eosina (aumento original de 40x). 

B. Imunomarcação ao anti Ki-67 (aumento original de 40x). C. Detalhe demonstrando 
imunomarcação de padrão Supra Basal ao anti Ki-67 (aumento original de 200x). D. Detalhe 
demonstrando imunopositividade de padrão Supra Basal ao anti Ki-67 (aumento original de 

400x). 

    
 

Figura 22 - Caso 13B. A. Condiloma Acuminado, Hematoxilina-Eosina (aumento original de 
40x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67, aumento original de 40x. C. Detalhe para 

imunomarcação (aumento original de 100x). D. Imunomarcação de padrão Supra Basal ao anti 
Ki-67 (aumento original de 200x). 

    
Figura 23 - Caso 13C. A. Condiloma Acuminado. Hematoxilina-Eosina aumento (original de 

40x). B. Imunomarcação pelo anti Ki-67, aumento original de 40x. C. Detalhe para 
imunomarcação (aumento original de 100x). D. Imunomarcação de padrão Supra Basal ao anti 

Ki-67 (aumento original de 400x). 

    
Figura 24 - Caso 13D. A. Condiloma Acuminado, Hematoxilina-Eosina (aumento original de 

40x). B. Imunomarcação pelo anti Ki-67 (aumento original de 40x). C. Imunomarcação de 
padrão Supra Basal ao anti Ki-67 (aumento original de 100x). D. Imunomarcação de padrão 

Supra Basal ao anti Ki-67 (aumento original de 400x). 
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Figura 25 - Caso 13 E. A. Condiloma Acuminado, Hematoxilina-Eosina aumento original de 

200x. B. Imunomarcação pelo anti Ki-67, aumento original de 200x. C. Detalhe em HE (aumento 
original de 400x). D. Imunomarcação de padrão Supra Basal (aumento original de 400x). 

  
Figura 26 - Caso 13F. A. Condiloma Acuminado, Hematoxilina-Eosina (aumento original de 
400x). B. Imunomarcação de padrão Supra Basal ao anti Ki-67 (aumento original de 400x). 

   
Figura 27 - Caso 13G. A. Condiloma Acuminado, Hematoxilina-Eosina (aumento original de 

400x). B. e C. Imunomarcação de padrão Supra Basal ao anti Ki-67 (aumento original de 400x). 

 

    
Figura 28 - Caso 13H. A. Condiloma Acuminado, Hematoxilina-Eosina (aumento original de 

40x). B. Imunomarcação pelo anti Ki-67 (aumento original de 40x). C. Detalhe (aumento original 
de 400x). D. Imunomarcação de padrão Supra Basal ao anti Ki-67 (aumento original de 400x). 
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Figura 29 - Caso 14 Lesão Única. A. Papiloma Escamoso Oral, Hematoxilina-Eosina (aumento 
original de 400x). B. Imunomarcação de padrão Basal Dupla ao anti Ki-67 (aumento original de 

400x). 

  
Figura 30 – Caso15 Lesão Única. A. Condiloma Acuminado, Hematoxilina-Eosina (aumento 
original de 200x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67 padrão Basal Dupla (aumento original de 

200x). 

    
Figura 31 - Caso 16 Lesão Única A. Verruga Vulgar, Hematoxilina-Eosina (aumento original de 
40x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67 (aumento original de 40x). C. Detalhe, aumento original 
de 400x. D. Imunomarcação com padrão Basal Única ao anti Ki-67 (aumento original de 400x). 

    
Figura 32 - Caso 17 Lesão Única A. Papiloma Escamoso Oral, Hematoxilina-Eosina (aumento 

original de 40x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67 (aumento original de 40x). C. Detalhe, 
aumento original de 400x). D. Imunomarcação com padrão Basal Única ao anti Ki-67 (aumento 

original de 400x). 

 

 

 

A D C B 

A B 

A B 

A B C D 
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Figura 33 - Caso 18 Lesão Única A. Condiloma Acuminado, Hematoxilina-Eosina (aumento 

original de 40x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67 (aumento original de 40x). C. Detalhe em HE 
(aumento original de 400x). D. Imunopositividade com padrão Basal Dupla ao anti Ki-67 

(aumento original de 400x). 

    
Figura 34 - Caso 19 Lesão Única A. Papiloma Escamoso Oral, Hematoxilina-Eosina (aumento 

original de 40x). B. Imunomarcação pelo anti Ki-67 (aumento original de 40x). C. Detalhe em HE 
(aumento original de 400x). D. Imunomarcação com padrão Basal Dupla ao anti Ki-67 (aumento 

original de 400x). 

    
Figura 35 - Caso 20 Lesão Única. A. Verruga Vulgar, Hematoxilina-Eosina aumento original de 
40x. B. Imunomarcação ao anti Ki-67 (aumento original de 40x). C. Detalhe em HE (aumento 

original de 400x). D. Imunomarcação com padrão Supra Basal ao anti Ki-67 (aumento original 
de 400x). 

   
Figura 36 - Caso 21 Lesão Única. A. Papiloma Escamoso Oral, Hematoxilina-Eosina (aumento 

original de 200x). B. Imunomarcação pelo anti Ki-67 (aumento original de 200x). C. 
Imunomarcação com padrão Basal Única ao anti Ki-67 (aumento original de 400x). 

    
Figura 37 - Caso 22 Lesão Única A. Papiloma escamoso Oral, Hematoxilina-Eosina (aumento 
original de 40x). B. Imunomarcação ao anti Ki-67 (aumento original de 40x). C. Detalhe em HE 

(aumento original de 400x). D. Imunomarcação com padrão Basal Única ao anti Ki-67 (aumento 
original de 400x). 
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5.3 REAÇÃO PARA P16INK4A 

A reação foi considerada positiva quando se observou coloração castanho 

amarelada no núcleo e citoplasma. Este padrão foi observado nos cortes teciduais 

de controle positivo (FIG 39A). Ao utilizar o anticorpo monoclonal anti-p16INK4a, não 

foram observados casos considerados positivos para esta proteína nas lesões 

estudadas. 

Na casuística estudada, foi utilizado o anticorpo monoclonal anti- p16INK4a 

clone E6H4. A expressão IHQ da anti- p16INK4a foi considerada negativa nos casos 

avaliados (FIG 39B). Quando se observa baixa ou ausência de expressão 

imunoistoquímica da anti- p16INK4a esta pode ser decorrente da expressão normal da 

proteína, em resposta à estímulos proliferativos. Por outro lado, a não expressão da 

proteína poderia estar indicando a ocorrência de alterações gênicas (ABRAHÃO, 

2006). 

 

  
Figura 38 A. Controle positivo para o anticorpo anti-p16

INK4a
 9aumento inicial 400x). B. Caso 11 

Lesão Única (aumento original 400x), Condiloma acuminado Ausência de marcação para o 
anticorpo anti-p16

INK4a 
.

A B 



 

6 DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho, nos propusemos a avaliar a atividade proliferativa epitelial 

em lesões papilomatosas orais. Estas foram obtidas de um grupo de pacientes, 

com lesões diagnosticadas histopatologicamente no Serviço de Patologia do 

Hospital Universitário Antonio Pedro, da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense, no período de maio de 2004 até dezembro de 2005. Foram 

avaliadas a imunopositividade aos anticorpos anti-p16INK4a e  anti-Ki-67, ambas com 

objetivo de obtermos marcadores prognósticos para as lesões papilomatosas orais.  

Em relação ao perfil dos pacientes portadores de lesões papilomatosas 

orais, a faixa etária variou entre 18 a 76 anos de idade, com média de 45,3 sendo a 

quarta década a mais freqüente. Este resultado foi semelhante aos encontrados por 

ABBEY et al. (1980), num estudo de 464 papilomas escamosos orais; GREEN et al. 

(1986), que estudaram 96 verrugas vulgares; EVERSOLE et al. (1987), num estudo 

de 62 condilomas e PADAYACHEE (1987) com 140 papilomas.  Desta forma, está 

bem caracterizada a ocorrência de lesões papilomatosas orais mais frequentemente 

em adultos, a partir da quarta década de vida. Este aspecto isoladamente não revela 
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nenhum fato novo. Entretanto, parece-nos relevante a observação de que os 

condilomas acuminados genitais, considerados a mais freqüente fonte de infecção 

oral, costumam ocorrer em indivíduos mais jovens, entre 20 e 24 anos, 

apresentando declínio com o progresso da idade (KURMAN et al., 1981; OLIVEIRA 

et al, 2006) 

Em relação à cor da pele, dos 22 pacientes que participaram do nosso 

estudo, 14 (64%) eram de pele branca. A maior freqüência destas lesões em 

pacientes de pele branca foi também observada em outras casuísticas, tais como 

ABBEY et al. com 88% e EVERSOLE et al. com 91%. Em relação ao sexo, as 

maiores casuísticas também são concordantes na inexistência de predomínio por 

sexo. 

ABBEY et al. (1980) encontraram 34% das lesões no complexo palatal 

(palato duro, palato mole e úvula), seguido de 24% na língua; 12% nos lábios; 12% 

na gengiva; 6% na mucosa jugal; 4% no assoalho bucal; 3% no trígono retromolar; 

2% no rebordo alveolar; 0,7% no vestíbulo jugal e 3,2% em outros lugares não 

especificados. EVERSOLE et al. (1987) afirmaram que os locais de maior 

prevalência foram: língua, gengiva e mucosa labial. HENKE et al. (1987) 

descreveram como locais de maior prevalência: o lábio inferior, borda da língua, 

comissura labial, mucosa jugal, lábio superior e ponta da língua. PADAYACHEE & 

VAN WYK (1987) identificaram como locais mais comumente afetados: palato (27%), 

língua (25%), gengiva (23%) e lábios (11%). Em nossa investigação observou-se 

que as lesões verrucosas orais ocorreram mais frequentemente em localizações 

semelhantes: lábio, língua e palato.  
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Na tentativa de estabelecer parâmetros objetivos para a classificação das 

displasias epiteliais do epitélio oral, outros critérios, além das características 

morfológicas, também tem sido utilizados. A utilização de marcadores de 

proliferação celular pode auxiliar na determinação do risco de transformação maligna 

(PANDE et al, 1998; LEE et al., 2000). Neste contexto, a identificação imuno-

histoquímica do antígeno Ki-67, vem sendo proposta como um importante indicador 

prognóstico no processo de carcinogênese bucal. No estudo realizado por QUEIROZ 

(2003) em colo de útero, 68% das lesões foram positivas para Ki-67 e dentre os 19 

casos negativos, a histopatologia revelou neoplasia intra-epitelial cervical (NIC) grau 

1 em nove e ausência de displasia em 10.  O índice de proliferação nos casos 

negativos variou entre 9,4 e 39% das células das camadas basal e parabasal.  Ainda 

neste mesmo estudo, o autor analisou o grau de severidade das lesões e a 

positividade para o Ki-67. No epitélio normal identificou-se 90% dos casos sem 

marcação para o Ki-67 e 10% dos casos com marcação de até 20% de células. Nas 

áreas de NIC 1, 60% dos casos sem marcação; 35% com marcação de 20 a 40% 

das células marcadas e 5% com até 20% das células marcadas. Nos casos NIC 2, 

identificou-se que 30% dos casos não apresentaram marcação; 60% dos casos 

apresentaram marcação de 20 a 40% de células e 10% apresentaram marcação 

acima de 40%. Nos casos de NIC 3, 65% apresentaram entre 20 e 40% e 45% dos 

casos apresentou acima de 40% de células marcadas. Concluiu-se neste trabalho 

que a reação positiva para Ki-67 é importante indicador de lesão de colo de útero de 

alto grau, porém menos precisa em lesões de baixo grau.  

KUROKAWA et al (2003), avaliaram leucoplasias, com objetivo de 

identificar marcadores de displasia epitelial. Observaram em sua investigação, que 
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no epitélio normal o anti-Ki-67 foi identificado principalmente na camada basal, 

enquanto que nas leucoplasias, foi observado mais extensamente pelo epitélio. 

Especificamente, as mudanças significativas foram observadas no índice de 

imunomarcação pelo anti-Ki-67 na leucoplasia quando a displasia epitelial progrediu 

de leve a moderada ou a acentuada. Concluiram que a superexpressão do 

antígeno anti-Ki-67 está associada com as mudanças displásicas. 

DE PETRINI et al, em 2006, analisaram o índice de proliferação em 

carcinomas de células escamosas do orofaringe e da cavidade oral através da 

imunopositividade ao anti-Ki67 e ao anti-p53. Neste mesmo trabalho também 

analisaram que DNA de HPV foi encontrado em 50% dos carcinomas do orofaringe e 

36% da cavidade oral, sendo o HPV 16 o único genótipo detectado. Observaram 

também que os pacientes com carcinomas HPV-positivos tiveram uma sobrevivência 

total melhor do que aqueles com carcinomas HPV-negativos, além de apresentarem 

menores índices de proliferação. Analisando seus resultados, os autores relataram 

que estes achados sugerem que os cânceres de orofaringe HPV-positivos 

compreendem uma entidade distinta da doença, e que apresentam melhor 

prognóstico. 

Segundo STERN et al (2000), os mecanismos que conduzem à 

proliferação epitelial anormal ainda não são claros na literatura. A superexpressão 

de fatores de crescimento e seus receptores e a inativação da p53 são 

conhecidamente causadores da transformação maligna e proliferação celular. Neste  

estudo, os autores tiveram como objetivo avaliar a expressão destes fatores em 

papilomas respiratórios ocorrendo em jovens, correlacionando-os à atividade 
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proliferativa celular, determinando se tal expressão está associada ao curso clínico 

da doença. Observaram que a expressão IHQ do anti-Ki-67 era significativamente 

mais elevada nos pacientes que apresentaram múltiplos sítios de papilomas 

respiratórios e que apresentaram recidivas mais freqüentes. Desta forma, os autores 

concluiram que a expressão do anti-Ki-67 e da p53 podem ser preditivas para o 

curso clínico destas lesões nas crianças com papilomatose respiratória. 

CHOIR et al, em 2003 realizaram um estudo IHQ em epitélio escamoso 

não-displásico, em lesões pré-malignas e em carcinomas de células escamosas 

orais, onde as expressões do anti-Ki-67 foram correlacionados com as variáveis 

clinicopatológicas. Estes autores observaram que no epitélio escamoso não-

displásico a expressão do anti-Ki-67 foi observado em células basal e 

suprabasal, enquanto nos casos que apresentaram displasia a expressão IHQ do 

anti-Ki-67 aumentou conforme progressão histológica. Em nosso estudo, também 

foi observado que há associação entre a região do epitélio onde foi observada a 

marcação IHQ pelo anti-Ki-67 (basal única, basal dupla e supra basal) e presença de 

displasia, destacando-se que padrão supra basal (imunomarcação difusa pelo 

epitélio) só foi encontrado nas lesões que apresentaram displasia, concordando com 

os achados de CHOIR et al. 

Segundo SOARES et al (2005), em lesões pré-malignas bucais, a 

expressão do anti-Ki-67 nas camadas superiores do epitélio (padrão de marcação 

supra basal) pode indicar maior atividade proliferativa, sendo considerado útil na 

diferenciação de um epitélio normal para epitélio displásico. ZHAO et al, em 2005, 

observaram, que no epitélio normal, a expressão  imuno-histoquímica pelo Ki-67 foi 
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observada somente em pequeno número de células, e nenhuma expressão de p53 

foi detectada. Nos exemplos de displasia epitelial leve, foram detectados níveis 

baixos de anti-Ki-67. Nos exemplos de displasia epitelial acentuada, a expressão 

de p53 e da proteína Ki-67 foram significativamente mais elevadas do que aquela 

na mucosa oral normal e nos casos de displasia epitelial leve. Os autores 

observaram que havia correlação entre a transformação maligna e a mutação da p53 

e Ki-67 nos exemplos de displasia epitelial oral, concluindo que a carcinogenese da 

mucosa oral é um curso de passos contínuos; e que os genes p53 e Ki-67 podem ter 

papel importante neste curso. Em nosso estudo, também foi observada associação 

entre a quantidade de núcleos com expressão imuno-histoquímica pelo Ki-67 e a 

presença de displasia. 

Em estudo realizado por COPETE et al (1997) foi investigada se a 

expressão da proteína p53 está correlacionada com a expressão do marcador de 

proliferação celular Ki-67 e com a expressão do marcador CK4 (citoqueratina-4) em 

papilomas orais. O autor analisou 30 espécimes orais de papiloma e de 30 

espécimes de mucosa oral normal em análise semi-quantitativa. A porcentagem de 

células de Ki-67-positivas era 26,7%. Nos papilomas orais, a marcação pelo anti-

Ki-67 estava presente além da camada basal, em contraste com o epitélio normal 

que apresentou marcação positiva para o mesmo anticorpo com padrão de 

localização basal. Para estes autores, isto determina que a proliferação nos 

papilomas é pelo menos três vezes maior do que nos tecidos normais. 

SULKOWSKA et al (2001) concluiram haver uma correlação entre a 

imunomarcação pelo PCNA (Antígeno Nuclear de Proliferação Celular) e o grau de 
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displasia epitelial, embora não tenha sido encontrada correlação estatística 

significativa entre positividade do PCNA, p53 e tamanho do papiloma, local, idade 

paciente e sexo. Entretanto, os autores sugerem que a superexpressão imuno-

histoquímica da p53 seja utilizada como marcador valioso da transformação 

neoplásica avançada, podendo, presumidamente, associada ao PCNA, ser indicador 

preditivo para a transformação maligna de papilomas orais. Como podemos notar, 

este estudo teve como objetivo avaliar a proliferação celular em lesões 

papilomatosas orais, demonstrando através deste que há correlação entre grau de 

displasia e grau de expressão do marcador de proliferação. 

Em nossa investigação, a presença de displasia epitelial e padrão de 

distribuição da imunopositividade ao anti-Ki-67 apresentou uma relação direta: 

ausente nas lesões com padrão basal única (BU); cinco (63%) lesões com 

displasia leve entre as oito lesões que apresentaram áreas de padrão basal dupla 

(BD) e displasia leve ou moderada em todas as lesões onde foram identificadas 

áreas de padrão supra-basal (SB).  Os aspectos identificados neste estudo não 

diferem daqueles já descritos nas demais casuísticas. Destacamos o fato de que são 

escassos os estudos que investigaram a possibilidade de transformação e evolução 

para malignidade dos papilomas orais, lesões consideradas benignas e que 

dispensam o acompanhamento clínico e até mesmo a análise histopatológica. 

Acreditamos que dois aspectos merecem destaque. Em primeiro lugar, a presença 

de displasia epitelial em áreas de 19 (63%) papilomas. Considerando que displasia 

epitelial é lesão pré-maligna e que somente a análise histopatológica pode 

identificá-la, esta avaliação se torna indicação obrigatória em todas as lesões 

papilomatosas orais e que o tratamento por métodos de destruição tissular deveriam 
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ser contra-indicados. Segundo, considerando que, com alguma freqüência, a 

interpretação histopatológica, ainda que criteriosa, não consegue estabelecer com 

segurança o diagnóstico de displasia epitelial, a avaliação imuno-histoquímica para 

identificação de núcleos positivos para o anti-Ki-67 poderá auxiliar ou até mesmo 

definir a presença da displasia epitelial. Do mesmo modo, a presença de mitoses 

atípicas, já que estas só foram identificadas em lesões com displasia epitelial. 

Embora nos relatos da literatura observem-se resultados positivos para 

p16INK4a em todos os casos positivos para HPV oncogênico em lesões de colo de 

útero (QUEIROZ, 2003), a literatura demonstra que na cavidade oral esta marcação 

é controversa (SAITO et al, 1999; DAI et al, 2000; VENTURI et al., 2003; 

GOLOGAN, 2005). 

QUEIROZ em 2003 utilizou marcadores imuno-histoquímicos indicando o 

anti-p16INK4a como recomendado para compor um painel de imunomarcação para 

lesões cervicais. Concluiu também que os grupos negativo (normal) e NIC1, NIC2 e 

NIC3 diferem estatisticamente entre si quanto a média dos parâmetros de expressão 

de p16INK4a ,.sendo que quanto maior a expressão desta proteína, maior a gravidade 

da lesão cervical. Em estudo realizado por NEGRI et al (2004) os autores 

observaram positividade apenas no terço inferior do epitélio do colo uterino nas 

lesões classificadas como NIC1. No mesmo trabalho os autores encontraram 

marcação por todo epitélio em lesões NIC3 e carcinomas. Logo, de acordo com 

estes autores, padrão de expressão da p16INK4a aumenta conforme a evolução da 

severidade das lesões cervicais. 
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Em relação às neoplasias de cabeça e pescoço, RUAS em 1998 e SAITO 

em 1999 relataram que pode haver perda de expressão da proteína p16INK4a, 

resultando na não expressão da mesma nas reações imuno-histoquímicas.  

Na mucosa bucal normal, a expressão IHQ da p16 INK4a é também 

raramente detectada por meio de reação IHQ (SAITO et al, 1999; GOLOGAN et al, 

2005). Semelhantemente é comum a observação de baixa detecção da p16INK4a em 

epitélio bucal com lesões pré-malignas (GOLOGAN et al, 2005). Desta forma, torna-

se difícil a aplicação desta proteína como marcador prognóstico para as lesões 

bucais, pois em ambas situações sua detecção é semelhante. As poucas células 

positivas mostram-se agrupadas em focos dispersos ao longo do epitélio envolvendo 

as camadas basal e supra-basal. Desse modo, a expressão IHQ da p16 INK4a em 

lesões sem ou com displasia epitelial pode estar refletindo seu estado normal ou sua 

perda de função (SAITO et al, 1999). Esses achados fazem com que a técnica de 

IHQ possa não ser o melhor método para detecção de alterações na p16 INK4a em 

lesões da cabeça e pescoço (SHAHANAVAZ et al, 2001).  

Um estudo realizado por ABRAHÃO (2006) foi detectada baixa 

quantidade de casos com expressão IHQ da p16 INK4a nas lesões pré-malignas de 

cavidade oral. Estes casos também apresentaram pequeno número de células 

marcadas por campo. A maioria dos casos positivos foi verificada nas lesões que 

não apresentavam displasia epitelial (ABRAHÃO, 2006). A expressão IHQ da p16 

INK4a , quando observada, descrita pela mesma autora, foi detectada tanto no núcleo 

quanto no citoplasma. O padrão de expressão imuno-histoquímica (IHQ) 
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predominante de sua casuística foi o de focos de células positivas nas camadas 

basal e supra-basal, descritos na literatura como em “mosaico” (SAITO et al, 1999). 

De acordo com ABRAHÃO (2006), em lesões pré-malignas a não 

expressão da p16 INK4a independe da presença de displasia epitelial; a expressão 

IHQ da p16INK4a é mais comumente detectada em lesões sem displasia, e sugere ser 

expressão normal da proteína; a técnica da IHQ parece não ser a mais adequada 

para avaliação da participação da p16 INK4a nas fases iniciais da carcinogênese 

bucal; não expressão IHQ da p16 INK4a ocorre comumente nos carcinomas de 

células escamosas bucais (CCEB), independente de sua gradação histológica. 

Esta ausência de expressão IHQ da p16 INK4a nos CCEB pode indicar que a mesma 

tem pouca participação na carcinogênese bucal e a super-expressão IHQ da p16 

INK4a nos CCEB é um evento pouco freqüente, podendo sugerir participação de 

agentes etiológicos como HPV ou falhas na via da pRb. Neste mesmo trabalho, ao 

contrário do que foi observado em trabalhos realizados em colo de útero, a autora 

verificou redução no número de casos p16 INK4a positivos em lesões pré-malignas, 

conforme a severidade da lesão. SONI et al (2005) também demonstraram por IHQ 

que a não expressão da p16 INK4a foi maior em lesões com displasia epitelial. 

Segundo esses autores, essa não expressão IHQ da p16 INK4a seria representativa 

de sua perda de expressão, considerando este o fenótipo mais característico da 

evolução do normal para displasia epitelial.  

Contrarios a estes resultados, CHEN et al. (1999), NAKAHARA et al. 

(2000) e GOLOGAN et al. (2005) encontraram número elevado de lesões pré-

malignas IHQ positivas para p16 INK4a, e ainda observaram a superexpressão IHQ 
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em lesões com displasia de moderada à severa. GOLOGAN et al (2005) sugeriram 

haver um aumento da expressão imuno-histoquímica da p16 conforme a severidade 

das lesões, e propuseram seu uso como marcador prognóstico nas lesões pré-

malignas da boca (GOLOGAN et al, 2005). Esta diferença de resultados pode ser 

atribuída ao clone utilizado pelos autores citados, onde CHEN et al (1999) e 

GOLOGAN et al, (2005) utilizaram o clone C-20 de origem policlonal, enquanto 

NAKAHARA et al (2000) utilizou o clone F-12 de origem monoclonal (CHEN et al, 

1999; NAKAHARA et al, 2000; GOLOGAN et al, 2005). Na literatura há uma 

diversidade de clones utilizados em lesões da região de cabeça e pescoço, não 

havendo concordância entre os autores estudados sobre qual clone proporcionaria 

resultados mais fidedignos. O clone utilizado em nosso trabalho foi o E6H4. Em 

nosso trabalho não foi encontrado imunomarcação em nenhumas das lesões 

estudadas. Desta forma, foi observado grande variedade de resultados. Reunindo 

nossos resultados com os encontrados na literatura estudada, podemos observar 

que seriam necessários mais estudos para indicação da p16 INK4a como marcador 

prognóstico para leões pré-malignas na cavidade bucal devido a muitas 

controvérsias nos resultados obtidos com o uso deste marcador nas lesões bucais. 

Uma vez que pode-se observar marcação positiva ou negativa para a p16 INK4a em 

CCEB, em lesões pré-malignas da cavidade bucal, em lesões papilomatosas orais 

com ou sem displasia e em epitélio bucal normal, este marcador não pode 

demonstrar, por IHQ, o grau de severidade das lesões encontradas na cavidade 

bucal. 

Há uma grande variedade de descrições das lesões papilomatosas orais, 

aparentemente não havendo um consenso entre os autores. A maioria dos estudos 
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é retrospectivo e identificou-se um estudo (JIMENEZ et al; 2001) com a quatro 

lesões descriminadas, porém não há análise histopatológica correspondente. Outro 

autor (OLIVEIRA et al, 2006) descreveu clinica e histopatologicamente as lesões 

papilomatosas orais além realizar análise imuno-histoquímica viral (Vírus Epstein-

Barr e Papilomavirus Humano), entretanto, neste estudo não foi realizada uma 

análise da proliferação celular destas lesões.  

Reunindo os resultados encontrados na literatura, e os obtidos em nosso 

estudo, gostaríamos de ressaltar que embora a literatura mundial não dedique muita 

atenção ao diagnóstico clínico e histopatológico das lesões papilomatosas orais, e 

estas sejam consideradas como sendo o tumor epitelial benigno mais freqüente da 

cavidade oral, são necessários mais estudos para melhor conhecimento de seu 

potencial proliferativo e de seu potencial biológico para transformação maligna. 

Considerando que a literatura tem demonstrado a participação do HPV 16 e 18 nos 

carcinomas orais e eventualmente em papilomas orais, é possível que a presença de 

displasia epitelial, a semelhança do colo uterino, possa ser um indicador de 

tipificação de HPV. Estabeleceu-se assim, a partir deste estudo, uma possibilidade 

que merece investigação: a presença de displasia epitelial é um indicador da 

participação de HPV oncogênico na patogenia das lesões papilomatosas orais?



 

 

7 CONCLUSÕES 

 

 

1. São necessárias maiores investigações, principalmente com casuística maiores, 

para indicação da p16INK4a como marcador prognóstico para lesões pré-malignas 

na cavidade bucal. 

 

 

2. A técnica da imuno-histoquímica pode não ser a mais adequada para avaliação 

da participação da p16INK4a nas lesões com displasia da cavidade bucal. 

 

 

3. A não expressão imuno-histoquímica da p16INK4a pode indicar que esta proteína 

tem pouca participação na carcinogênese bucal ou pode ser reflexo da perda de 

sua expressão. 

 

4. Para correlação adequada entre grau de displasia identificável nas colorações 

rotineiras pela hematoxilina-eosina e a imunopositividade ao anti-Ki-67, é 

necessário a análise quantitativa e da distribuição dos núcleos positivos até a 

superfície epitelial. 
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5. A presença de núcleos positivos dispostos em camada única não está associado 

à displasia epitelial, ao contrário, a presença de núcleos positivos acima da 

camada basal é indicativa de displasia e a positividade nuclear basal disposta em 

mais de uma camada, pode ou não estar associada à displasia, podendo ser 

considerada um alerta; deste modo julgamos oportuno a realização de avaliação 

imuno-histoquímica com utilização do anticorpo anti ki-67 nas lesões em que a 

análise pela hematoxilina-eosina não é conclusiva. 

 

 

6. O anticorpo anti-Ki-67 pode ser utilizado nas lesões papilomatosas orais como  

auxiliar na definição da presença de displasia. 

 

 

7. Partindo do pressuposto que lesões papilomatosas orais são neoplasias 

benignas e que o estabelecimento deste status induziu a uma tendência a 

considerar os pacientes curados após a remoção cirúrgica ou tratamentos por 

destruição tissular e ao equívoco de dispensar a análise histopatológica; nossos 

resultados direcionam para a importância do exame histopatológico na 

avaliação dos papilomas orais, da possível indicação do anticorpo anti-Ki-67 

para diagnóstico definitivo em relação à presença de displasia epitelial e 

necessidade de ampla divulgação. 
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Anexos 

 

diagnóstico histopatológico Ki67 núcleosKi67

511 condiloma acuminado SB 216

2541 condiloma acuminado BU 309

3721 verruga vulgar SB 198

5601 papiloma escamoso oral BD 215

5781-1 condiloma acuminado SB 330

5781-2 condiloma acuminado SB 365

5781-3 condiloma acuminado SB 361

5781-4 condiloma acuminado SB 333

6232-2 condiloma acuminado SB 242

6132-3 condiloma acuminado SB 339

6719-1 condiloma acuminado SB 329

6719-2 condiloma acuminado SB 290

6052 condiloma acuminado BD 164

6130 papiloma escamoso oral BD 184

6717 condiloma acuminado BD 211

184 hiperplasia epitelial focal SB 157

682 papiloma escamoso oral BD 189

819 condiloma acuminado BD 268

2611 verruga vulgar BU 62

2650 papiloma escamoso oral SB 97

2952 verruga vulgar BU 198

4397 papiloma escamoso oral BU 146

4836 papiloma escamoso oral BU 106

5114 papiloma escamoso oral SB 271

5463 condiloma acuminado SB 251

6042 condiloma acuminado BD 172

6538 papiloma escamoso oral SB 187

6551-1 papiloma escamoso oral BU 127

6551-2 papiloma escamoso oral BD 158

6748 papiloma escamoso oral+HFI BU 106  

 

 



 

 

diagnóstico histopatológico displasia núclos ki67

511 condiloma acuminado leve SB 216

2541 condiloma acuminado hiperplasia BU 309

3721 verruga vulgar leve SB 198

5601 papiloma escamoso oral leve BD 215

5781-1 condiloma acuminado leve SB 330

5781-2 condiloma acuminado moderada SB 365

5781-3 condiloma acuminado moderada SB 361

5781-4 condiloma acuminado leve SB 333

6232-2 condiloma acuminado moderada mitoses atipicas SB 242

6132-3 condiloma acuminado moderada mitoses atipicas SB 339

6719-1 condiloma acuminado moderada mitoses atipicas SB 329

6719-2 condiloma acuminado moderada mitoses atipicas SB 290

6052 condiloma acuminado leve mitoses atipicas BD 164

6130 papiloma escamoso oral leve BD 184

6717 condiloma acuminado hiperplasia BD 211

184 hiperplasia epitelial focal leve mitoses atipicas SB 157

682 papiloma escamoso oral leve mitoses atipicas BD 189

819 condiloma acuminado leve mitoses atipicas BD 268

2611 verruga vulgar hiperplasia BU 62

2650 papiloma escamoso oral hiperplasia SB 97

2952 verruga vulgar hiperplasia BU 198

4397 papiloma escamoso oral hiperplasia BU 146

4836 papiloma escamoso oral hiperplasia BU 106

5114 papiloma escamoso oral leve SB 271

5463 condiloma acuminado leve SB 251

6042 condiloma acuminado hiperplasia BD 172

6538 papiloma escamoso oral leve SB 187

6551-1 papiloma escamoso oral hiperplasia BU 127

6551-2 papiloma escamoso oral hiperplasia BD 158

6748 papiloma escamoso oral+HFI hiperplasia BU 106

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela contagem núcleos por campos (anticorpo anti-Ki-67) 

 

 

 

 

Núm er o de  núcleos  com marcação pos itiva * Grau de  displas ia

Cross tabulation

Count

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

11 13 6 30

62

97

106

127

146

157

158

164

172

184

187

189

198

211

215

216

242

251

268

271

290

309

329

330

333

339

361

365

Número

de

núcleos

com

marcação

positiva

Total

Hiperplasia

Displasia

Leve

Displasia

Moderada

Grau de displas ia

Total

 

 



 

 

Qui quadrado  

Chi-Square Tests 
  Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson 
Chi-

Square 

15,197 1 ,000     

Continuity 
Correction 

12,381 1 ,000     

Likelihood 
Ratio 

19,555 1 ,000     

Fisher's 
Exact Test 

      ,000 ,000 

Linear-by-
Linear 

Associatio
n 

14,691 1 ,000     

N of Valid 
Cases 

30         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,13. 

 

 

 

 

CASO Lesão 
DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO 
DISPLASIA 

MITOSES  
ATIPICAS 

13G 6132-2 condiloma acuminado moderada presente 

13H 6132-3 condiloma acuminado moderada presente 

13E 6719-1 condiloma acuminado moderada presente 

13F 6719-2 condiloma acuminado moderada presente 

13B 5781-2 condiloma acuminado moderada ausente 

13C 5781-3 condiloma acuminado moderada ausente 

15 6052 condiloma acuminado leve presente 

18 819 condiloma acuminado leve presente 

2 682 papiloma escamoso oral leve presente 

12 184 hiperplasia epitelial focal leve presente 

4 511 condiloma acuminado leve ausente 

13A 5781-1 condiloma acuminado leve ausente 

13D 5781-4 condiloma acuminado leve ausente 

11 5463 condiloma acuminado leve ausente 

14 5601 papiloma escamoso oral leve ausente 

19 6130 papiloma escamoso oral leve ausente 

5 6538 papiloma escamoso oral leve ausente 

3 5114 papiloma escamoso oral leve ausente 

20 3721 verruga vulgar leve ausente 

9 2541 condiloma acuminado ausente ausente 



 

 

8 6717 condiloma acuminado ausente ausente 

7 6042 condiloma acuminado ausente ausente 

1A 6551-1 papiloma escamoso oral ausente ausente 

1B 6551-2 papiloma escamoso oral ausente ausente 

6 6748 papiloma escamoso oral+HFI ausente ausente 

17 4836 papiloma escamoso oral ausente ausente 

21 2650 papiloma escamoso oral ausente ausente 

22 4397 papiloma escamoso oral ausente ausente 

10 2611 verruga vulgar ausente ausente 

16 2952 verruga vulgar ausente ausente 

Tabela 10 - Distribuição das lesões estudadas segundo diagnóstico histopatológi 

 

 

 

 

 

N
O 

DISPLASIA KI-67 

14 Displasia Leve  Basal Dupla 

15 Displasia Leve  Basal Dupla 

4 Displasia Leve  Supra-Basal  

20 Displasia Leve  Supra-Basal  

13D Displasia Leve  Supra-Basal  

19 Displasia Leve  Basal Dupla 

2 Displasia Leve  Basal Dupla 

18 Displasia Leve  Basal Dupla 

13A Displasia Leve Supra-Basal  

12 Displasia Leve  Supra-Basal  

2 Displasia Leve  Supra-Basal  

11 Displasia Leve  Supra-Basal  

5 Displasia Leve  Supra-Basal  

13B Displasia Moderada  Supra-Basal  

13C Displasia Moderada  Supra-Basal  

13G Displasia Moderada  Supra-Basal  

13H Displasia Moderada  Supra-Basal  

13F Displasia Moderada  Supra-Basal  

13F Displasia Moderada  Supra-Basal  

9 Ausente  Basal Única 

10 Ausente  Basal Única 

21 Ausente  Basal Única  

16 Ausente  Basal Única 

22 Ausente  Basal Única 



 

 

17 Ausente  Basal Única 

1A Ausente  Basal Única 

6 Ausente  Basal Única 

8 Ausente  Basal Dupla 

7 Ausente  Basal Dupla 

1B Ausente  Basal Dupla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presença de displasia x marcação basal/suprabasal 



 

 

displasia Ki67 núclos ki67 p16

511 leve SB 216 negativo

2541 hiperplasia BU 309 negativo

3721 leve SB 198 negativo

5601 leve BD 215 negativo

5781-1 leve SB 330 negativo

5781-2 moderada SB 365 negativo

5781-3 moderada SB 361 negativo

5781-4 leve SB 333 negativo

6232-2 moderada mitoses atipicas SB 242 negativo

6132-3 moderada mitoses atipicas SB 339 negativo

6719-1 moderada mitoses atipicas SB 329 negativo

6719-2 moderada mitoses atipicas SB 290 negativo

6052 leve mitoses atipicas BD 164 negativo

6130 leve BD 184 negativo

6717 hiperplasia BD 211 negativo

184 leve mitoses atipicas SB 157 negativo

682 leve mitoses atipicas BD 189 negativo

819 leve mitoses atipicas BD 268 negativo

2611 hiperplasia BU 62 negativo

2650 hiperplasia SB 97 negativo

2952 hiperplasia BU 198 negativo

4397 hiperplasia BU 146 negativo

4836 hiperplasia BU 106 negativo

5114 leve SB 271 negativo

5463 leve SB 251 negativo

6042 hiperplasia BD 172 negativo

6538 leve SB 187 negativo

6551-1 hiperplasia BU 127 negativo

6551-2 hiperplasia BD 158 negativo

6748 hiperplasia BU 106 negativo  

 

 


