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RESUMO 

 

Câmara PR. Avaliação da expressão de metaloproteinases de matriz, do EMMPRIN 
e do TIMP-3 em carcinoma de células escamosas de lábio inferior [tese]. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 
 
O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o impacto da imunoexpressão do EMMPRIN, MMP-1, -
2, -3, -9, -11 e TIMP-3, no prognóstico e sobrevida de pacientes acometidos pelo carcinoma 
de células escamosas de lábio inferior (CCELI). Foi realizado um estudo retrospectivo em que 
foram selecionados 101 pacientes com CCELI, diagnosticados e tratados cirurgicamente no 
Instituto Nacional de Câncer entre os anos de 2006 e 2012. A partir dos prontuários dos 
pacientes, foram extraídos dados sociodemográficos, clínico-patológicos e de estadiamento e 
relacionados com a imunoexpressão dos anticorpos. Homens brancos, com idade entre 26 e 
87 anos, baixo nível de escolaridade, tabagistas e etilistas foram os mais afetados. A 
espessura tumoral mediana foi de 6,24mm e a PDI mediana de 5,68mm. Predominaram os 
tumores em estágio clínico e patológico iniciais (I e II) (46,5% e 80,2% respectivamente), 
moderadamente diferenciados (83,2%) pela graduação da OMS e risco intermediário (51,5%) 
no modelo BD. MMP-2 e MMP-11 foram as proteínas que apresentaram a maioria dos casos 
(67,3% e 59,4%, respectivamente) classificados como alta imunoexpressão, enquanto que 
MMP-1, MMP-3 e TIMP-3 não apresentaram imunoexpressão em sua grande maioria (58,4%, 
56,4%, 83,2%, respectivamente). Observou-se correlação desprezível e fraca entre espessura 
tumoral e PDI, respectivamente, e a graduação pelo sistema da OMS e correlação moderada 
destas com o modelo BD. O tempo de sobrevida global médio foi de 59,5 meses e o de 
sobrevida livre de doença, de 48,5 meses. Pacientes com tumores classificados como pouco 
diferenciados na graduação da OMS (p≤0,0001), que apresentaram progressão e recidiva da 
doença (p≤0,0001 e p=0,006, respectivamente) e imunoexpressão intermediária de MMP-11 
(p=0,028), apresentaram menor sobrevida global. No modelo múltiplo de Cox, progressão da 
doença (p≤0,0001), recidiva (p=0,010), graduação histopatológica pela OMS (p=0,048) e 
MMP-11 (p=0,004) permaneceram como variáveis de valor prognóstico independentes para 
a sobrevida global. Pacientes com tumores de espessura e PDI altas (p=0,40 e p=0,021, 
respectivamente) e que apresentaram ausência de imunoexpressão de TIMP-3 (p≤0,0001), 
apresentaram menor sobrevida livre de doença. No modelo múltiplo de Cox, espessura 
tumoral (p=0,033) e PDI (p=0,016), permaneceram como variáveis de valor prognóstico 
independentes para a sobrevida livre de doença. A partir dos resultados encontrados, foi 
possível concluir que PDI e  espessura tumoral tiveram impacto na sobrevida livre de doença, 
que o uso do sistema BD pareceu ser mais adequado para complementação do sistema TNM, 
que o sistema OMS ainda configura o padrão ouro para classificação histopatológica no que 
diz respeito à sobrevida dos pacientes acometidos pelo CCELI, que o EMMPRIN parece não 
ser um bom indutor para a maioria das MMPs, assim como o TIMP-3 parece não ser um bom 
inibidor, que as MMP-2 e -11 podem ser importantes para a progressão do CCELI e a MMP-
11, para a análise da sobrevida global. 

 

Palavras-chave: neoplasias labiais, carcinoma de células escamosas, /patologia, imuno-
histoquímica, metaloproteinases da matriz 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

Câmara PR. Evaluation of the expression of matrix metalloproteinases, EMMPRIN and 
TIMP-3 in lower lip squamous cell carcinoma [thesis]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 
 
The objective of this research was to evaluate the impact of EMMPRIN, MMP-1, -2, -3, -9, -11 
and TIMP-3 immunoexpression on the prognosis and survival of patients affected by lower lip 
squamous cell carcinoma (LLSCC). A retrospective study was carried out in which 101 patients 
with LLSCC were selected, diagnosed and treated surgically at the Brazil National Cancer 
Institute between the years 2006 and 2012. From the patients' medical records, 
sociodemographic, clinical-pathological and staging data were extracted and related to the 
immunoexpression of antibodies. White men, aged between 26 and 87 years, with a low level 
of education, smokers and alcoholics were the most affected. The median tumor thickness 
was 6.24 mm and the median depth of invasion (DOI) was 5.68 mm. Tumors in the initial 
clinical and pathological stage (I and II) (46.5% and 80.2% respectively), moderately 
differentiated (83.2%) by the WHO graduation and intermediate risk (51.5%) in the model BD, 
predominated. MMP-2 and MMP-11 were the proteins that presented the majority of cases 
(67.3% and 59.4%, respectively) classified as high immunoexpression, while MMP-1, MMP-3 
and TIMP-3 did not show immunoexpression in the vast majority of cases (58.4%, 56.4%, 
83.2%, respectively). There was a negligible and weak correlation between tumor thickness 
and DOI, respectively, with grading by the WHO system and a moderate correlation between 
those and the BD model. The median overall survival time was 59.5 months and the disease-
free survival was 48.5 months. Patients with tumors classified as poorly differentiated in the 
WHO graduation (p≤0.0001), who presented disease progression and recurrence (p≤0.0001 
and p=0.006, respectively) and intermediate MMP-11 immunoexpression (p=0.028), showed 
lower overall survival. In Cox's multiple model, disease progression (p≤0.0001), recurrence 
(p=0.010), histopathological grading by WHO (p=0.048) and MMP-11 (p=0.004) remained as 
variables of independent prognostic value for overall survival. Patients with thick tumors and 
high DOI (p=0.40 and p=0.021, respectively) and who showed absence of TIMP-3 
immunoexpression (p≤0.0001), had lower disease-free survival. In Cox's multiple model, tumor 
thickness (p=0.033) and DOI (p=0.016), remained as variables of independent prognostic 
value for disease-free survival. From the results found, it was possible to conclude that DOI 
and tumor thickness had an impact on disease-free survival, that the use of the BD system 
seemed to be more adequate to complement the TNM system, that the WHO system still sets 
the gold standard for histopathological classification with regard to the survival of patients 
affected by LLSCC, that EMMPRIN seems not to be a good inducer for most MMPs, just as 
TIMP-3 seems not to be a good inhibitor, that MMP-2 and -11 may be important for the 
progression of LLSCC and MMP-11, for the analysis of overall survival. 
 
Keywords: lip neoplasms, squamous cell carcinoma, /pathology, immunohistochemistry, 
matrix metalloproteinases 
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1. INTRODUÇÃO  

 
 

Os tumores de cavidade oral e lábio estão entre as neoplasias malignas mais 

prevalentes no mundo, estima-se que sejam responsáveis pela incidência de 

aproximadamente 355 mil casos e de mais de 177 mil mortes (1,2). No Brasil, para o 

triênio 2020-2022 estimam-se mais de 11 mil casos em homens e 4 mil em mulheres, 

sendo o quinto e o décimo terceiro câncer mais comum nessa população, 

respectivamente (3). 

O câncer de lábio, especificamente, corresponde a cerca de 25 a 30% de todos 

os cânceres de cavidade oral, acomete principalmente o lábio inferior de homens de 

cor de pele clara, idosos com histórico de exposição solar prolongada, sendo 

precedido em 95% dos casos por uma desordem oral potencialmente maligna, 

denominada queilite actínica (4-6). 

A carcinogênese é um processo que envolve múltiplas etapas em que a 

exposição crônica aos fatores de risco promove alterações genéticas progressivas e 

o acúmulo destas é refletido a nível celular podendo ocorrer a modificação da 

proliferação e diferenciação normal das células epiteliais, os ceratinócitos, com 

aquisição de um fenótipo maligno (7,8). 

O processo de invasão das células epiteliais malignas nos tecidos adjacentes 

e a distância envolve diferentes etapas como degradação da membrana basal e matriz 

extracelular (MEC), alterações na aderência celular, motilidade celular e angiogênese 

(9). 

O prognóstico do carcinoma de células escamosas de lábio inferior (CCELI) 

está relacionado à atividade proliferativa do tumor, seu grau de diferenciação e ao 

potencial de invasão tecidual e metastático (10-12). Atualmente, as decisões 

terapêuticas nos CCELI são baseadas em parâmetros clínicos e patológicos, incluindo 

idade, estadiamento do tumor (TNM) e sua classificação histopatológica. No entanto, 

esses fatores frequentemente falham quanto a distinção entre tumores mais ou menos 

agressivos. Sendo assim, a identificação de biomarcadores específicos relacionados 

tanto a agressividade quanto à progressão tumoral se faz importante no que diz 

respeito ao estabelecimento de estratégias terapêuticas específicas contra 

determinados antígenos (12). 
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Nesse contexto, citam-se as metaloproteinases de matriz (MMP), uma família 

de enzimas proteolíticas que juntas são capazes de degradar praticamente todos os 

componentes da MEC e da membrana basal e que estão envolvidas em diversos 

processos fisiológicos e patológicos, incluindo o foto-envelhecimento, cicatrização de 

feridas, artrite, inflamação, angiogênese, progressão tumoral e metástase (12-17).  

A classificação das MMPs baseada no substrato ao qual degradam é a mais 

utilizada, podendo ser subdivididas em seis diferentes grupos: colagenases (MMP-1, 

-8, -13 e -18), gelatinases (MMP-2 e -9), estromelisinas (MMP-3, -10 e -11), 

matrilisinas  (MMP-7 e -26), MMPs tipo-membrana (MMP-14, -15, -16, -17, -24 e -25) 

e o grupo de outras MMPs, que não se enquadram em nenhuma das categorias 

anteriores mas que também podem degradar diferentes componentes da MEC e até 

exibir função desconhecida (MMP-12, -19, -20, -21, -27 e -28) (16, 18-21). 

As MMPs são superexpressas em diversas neoplasias malignas, havendo uma 

correlação entre essa superexpressão e o prognóstico e agressividade tumoral (22). 

Barros e colaboradores (2011) realizaram uma avaliação da expressão imuno-

histoquímica de MMP-1, -2, -7, -9 e 26 em 15 casos de carcinoma de células 

escamosas de língua e 15 de lábio inferior e observaram expressão estromal de MMP-

2 significantemente maior nas lesões de lábio inferior. Para o CCELI, observou-se 

maior expressão de MMP-1, -7 e -26 nas células neoplásicas em tumores de alto grau, 

quando comparados aos de baixo grau. As análises de correlação entre o grau de 

diferenciação dos CCELI e a expressão imuno-histoquímica das MMP mostrou que, 

de uma forma geral, quanto menos diferenciado, maior a expressão das MMP (12). 

O estudo de Bianco et al. (2015) avaliou a expressão imuno-histoquímica das 

MMP-1, -2 e -9 em 30 casos de QA, 30 casos de carcinoma de células escamosas de 

lábio (CCEL) e 20 casos de mucocele, sendo os últimos, utilizados como controle. De 

uma forma geral, foi observada uma alta expressão das MMP estudadas no epitélio 

das lesões de QA, quando comparada a expressão em CCEL e na mucocele. Já no 

tecido conjuntivo, houve uma maior expressão no CCEL em comparação com a QA e 

mucocele, demonstrando que as MMP podem estar mais envolvidas na invasão das 

células tumorais, especialmente devido a produção de MMP pelo estroma sob 

estimulação do parênquima (22). 

A atividade proteolítica das MMP é normalmente baixa nos tecidos normais, 

sendo a sua expressão regulada pelo equilíbrio entre ativadores e seu indutor 
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extracelular, denominado EMMPRIN ou CD147, e por inibidores específicos como os 

inibidores teciduais das metaloproteinases (TIMP) (20, 23-25). 

O EMMPRIN é uma proteína transmembrana glicosilada, inicialmente 

identificada em células tumorais, sendo principalmente reconhecida pela sua 

habilidade em induzir a síntese de várias MMP por diversas células, como fibroblastos, 

células endoteliais, epiteliais e também as próprias células tumorais (25, 26).  

Sua expressão está envolvida em numerosos processos fisiológicos e 

patológicos (25), como em inflamações e condições neoplásicas (27). Em neoplasias 

malignas, sua expressão está relacionada com a natureza agressiva e destrutiva 

destas condições (28). 

Os TIMP são proteínas que podem ser encontradas na superfície celular 

associadas a proteínas de membrana ou a moléculas da MEC, sendo os maiores 

reguladores da atividade das MMP nos tecidos, portanto, minimizam a degradação da 

MEC (23). 

No presente trabalho foram avaliados o EMMPRIN, as MMP-1, -2, -3, -9, -11 e 

o TIMP-3, como potenciais biomarcadores para o CCELI e a relação da 

imunoexpressão com o prognóstico e sobrevida desses pacientes. Vale ressaltar, que 

poucos estudos descrevem a imunoexpressão de MMPs no CCELI (12,22), e ainda, 

que não existem na literatura investigações que apresentem a imunoexpressão de 

MMP-11, do EMMPRIN e do TIMP-3 nessa lesão. Apesar de pouco estudados no 

CCELI, essas proteínas estão relacionadas com a destruição da membrana basal e 

da MEC, logo, com o processo de invasão e progressão tumoral, e foram investigados 

visando auxiliar no tratamento e no prognóstico do CCELI. 

 

 



11 
 

2. PROPOSIÇÃO  

 

 

2.1 Objetivo geral  
 
 

Avaliar o impacto da imunoexpressão do EMMPRIN, metaloproteinases de 

matriz e TIMP-3, no prognóstico e sobrevida de pacientes acometidos pelo CCELI.  

 
 
2.2 Objetivos específicos  
 

a) Associar duas classificações histopatológicas (OMS e modelo BD) do CCELI com 

dados sociodemográficos, de estadiamento tumoral, prognósticos e de sobrevida da 

população estudada;  

b) Avaliar o impacto da profundidade de invasão e espessura tumoral no prognóstico 

e sobrevida do CCELI; 

c) Avaliar a imunoexpressão das proteínas EMMPRIN e TIMP-3 no CCELI;  

d) Avaliar a imunoexpressão das proteínas MMP-1, -2, -3, -9 e -11 no CCELI;  

e) Verificar se existe relação entre a imunoexpressão do EMMPRIN, MMPs e TIMP-3 

no CCELI; 

f) Relacionar a imunoexpressão dessas proteínas com dados sociodemográficos, 

clínico-patológicos e de sobrevida da população estudada.  

 
 
2.3 Hipóteses 
 
a) O direcionamento quanto ao tratamento do carcinoma de células escamosas de 

lábio inferior depende principalmente do estadiamento tumoral, porém este nem 

sempre ocorre de forma satisfatória. A associação com as classificações 

histopatológicas permite o aprimoramento quanto a acurácia diagnóstica e ao 

prognóstico do CCELI. 
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b) A alta imunoexpressão do EMMPRIN e MMPs está relacionada a pior sobrevida 

dos pacientes acometidos pelo CCELI, enquanto que a alta imunoexpressão do TIMP-

3 está relacionada a uma melhor sobrevida.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF e do INCA 

sob os números de registro CAEE 31720819.9.0000.5243 e 31720819.9.3002.5274 

(Anexos 1 e 2), respectivamente, dando continuidade ao trabalho desenvolvido na 

dissertação de mestrado da presente aluna. 

Foi realizado um estudo retrospectivo e observacional descritivo a partir do 

levantamento de casos de CCELI, provenientes dos arquivos da Divisão de Patologia 

do Instituto Nacional de Câncer (DIPAT/INCA) entre os anos de 2006 a 2012. 

Para isso, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: a) peças 

cirúrgicas com margens livres de tumor; b) lesões de CCEL localizadas em lábio 

inferior; c) blocos e/ou lâminas que estivessem disponíveis no arquivo da 

DIPAT/INCA; d) material com inclusão adequada e que possuísse quantidade de 

tecido suficiente para a realização das reações imuno-histoquímicas; e) pacientes com 

idade igual ou superior a 18 anos; bem como os seguintes critérios de exclusão: a) 

casos selecionados que não possuíssem dados satisfatórios nos prontuários e laudos 

histopatológicos; b) pacientes com histórico prévio de carcinoma basocelular em pele 

de face; c) material que apresentasse imunorreatividade insatisfatória. 

Para a caracterização população de estudo, foi realizado o levantamento do 

perfil dos pacientes a partir dos respectivos prontuários, dos quais foram obtidos: 

dados sociodemográficos (sexo, idade, cor da pele, histórico de câncer na família e 

de tabagismo e etilismo), estadiamento clínico e patológico, tratamento e dados de 

acompanhamento e sobrevida dos pacientes (data do último acompanhamento e 

progressão, recidiva e data do óbito, quando presentes). 

Com relação ao estadiamento patológico (pTNM), a 8ª edição da American 

Joint Committee on Cancer (AJCC, 2017) (29) propõe a utilização da profundidade de 

invasão (PDI) para a classificação da categoria T (Figura 1). Destaca-se que, embora 

os termos “espessura tumoral” e “PDI" sejam frequentemente considerados 

sinônimos, eles apresentam pequenas diferenças (29-31). A espessura é geralmente 

medida da superfície do tumor até o ponto mais profundo de invasão tecidual, de forma 

perpendicular, enquanto que a PDI é medida a partir da membrana basal normal 

adjacente ao tumor até o ponto mais profundo da invasão tumoral. Uma linha 

perpendicular é estabelecida a partir desse horizonte, sendo a distância registrada em 

milímetros (29, 32) (Figura 2).  
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Desta forma, todas as lâminas histopatológicas foram digitalizadas no sistema 

APERIO® e utilizando-se a ferramenta “régua”, foram mensuradas tanto a espessura 

tumoral quanto a profundidade de invasão. 

 

Tumor primário (pT) Linfonodos regionais (pN) 

pTX Tumor primário não pode ser avaliado pNX Linfonodos regionais não podem ser avaliados 

pTis Carcinoma in situ pN0 Ausência de metástase linfonodal regional 

pT1 Tumor ≤ 2cm, Profundidade de invasão 
(PDI) ≤ 5mm 

pN1 
Metástase em um único linfonodo ipsilateral, 
≤ 3 cm em sua maior dimensão e extensão 

extranodal (EEN) (-) 

pT2 Tumor ≤ 2cm, PDI >5mm e ≤ 10mm ou 
tumor >2 cm, mas ≤ 4cm e PDI ≤10 mm 

pN2a 

Metástase em um único linfonodo ipsilateral, 
≤ 3 cm em sua maior dimensão e EEN (+); 
OU ≥ 3 cm, mas não ≥ 6 cm em sua maior 

dimensão e EEN (-) 

pT3 Tumor > 4 cm ou qualquer tumor com PDI 
> 10 mm 

pN2b 
Metástases em múltiplos linfonodos 

ipsilaterais, nenhum ≥ 6 cm em sua maior 
dimensão e EEN (-) 

pT4a 

Doença local moderadamente avançada 
Lábio: O tumor invade através do osso 

cortical ou envolve o nervo alveolar 
inferior, o assoalho da boca ou a pele do 

rosto (queixo ou nariz) 

pN2c 
Metástase em linfonodo(s) bilateral ou 
contralateral, nenhum ≥ 6 cm em maior 

dimensão e EEN (-) 

pT4b 

Doença local muito avançada 
O tumor invade o espaço mastigatório, as 

placas pterigoides ou a base do crânio 
e/ou envolve a artéria carótida interna 

pN3a 
Metástase em linfonodo ≥ 6 cm em sua maior 

dimensão e EEN (-) 

  pN3b 

Metástase em um único linfonodo ipsilateral ≥ 
3 cm em sua maior dimensão e EEN (+); OU 
múltiplos linfonodos ipsilaterais, contralaterais 
ou bilaterais, com EEN (+); OU único linfonodo 

contralateral ≤ 3 cm e EEN (+) 

Metástase a distância (pM) 

Metástase a distância 
Sítio específico, se conhecido: ------- 

 

Figura 1 – Descrição da Classificação pTNM (AMIN et al., 2017) 
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Figura 2 – Profundidade de invasão (PDI) e espessura tumoral. A linha amarela horizontal 

corresponde ao nível do ponto mais próximo de membrana basal adjacente intacta, enquanto 

que a linha preta vertical corresponde ao ponto mais profundo de invasão tumoral (PDI). Já a 

linha azul demarca a espessura tumoral, que nesse caso é maior do que a PDI 

 

 

É importante ressaltar que as margens normais adjacentes ao tumor, nem 

sempre foram observadas como no demostrado na figura 2, assim, nos casos em 

que o tumor apresentava crescimento exofítico, endofítico ou úlcera, foi utilizada 

apenas a medida de espessura tumoral, visto que as medidas de PDI nesses casos, 

não eram compatíveis com a real invasão tumoral. 

Destaca-se ainda que, para a análise dos resultados, as variáveis PDI e 

espessura tumoral, foram categorizadas em três níveis, de acordo com a 

classificação TNM (29) em: baixo, quando ≤5mm; intermediário, quando >5mm e 

≤10mm e alto, quando >10mm. 

Para o acompanhamento dos pacientes, a progressão foi registrada caso 

houvesse evidência de doença em até seis meses após o tratamento. A recidiva 

local foi definida como câncer recorrente no local original do tumor (lábio inferior) ou 

próximo (<2 cm) (33,34); a recidiva regional, como câncer em desenvolvimento nos 

linfonodos cervicais (33,34) e a recidiva a distância como desenvolvimento do 

câncer em outra parte do corpo, todas em até cinco anos após o tratamento. 
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Um segundo tumor primário foi definido como um segundo CCELI, ocorrendo 

após cinco anos do tratamento para o tumor primário, ou quando um tumor de tipo 

histopatológico diferente ou separado do tumor primário inicial por >2 cm de epitélio 

clinicamente normal (34-36). 

As lâminas de CCELI coradas em hematoxilina e eosina foram recuperadas 

dos arquivos da DIPAT/INCA, revisadas por dois avaliadores (SQCL e PRC) e 

classificadas quanto ao grau histopatológico de malignidade seguindo os critérios 

propostos pela Organização Mundial da Saúde (37) e também pela classificação 

proposta por Almangush et al. (2015) (38), o modelo BD, que leva em consideração a 

presença de brotamentos tumorais no fronte de invasão e a espessura tumoral 

(Figuras 3 a 6).  

 

BEM 
DIFERENCIADO 

Lembra fortemente o epitélio escamoso normal 

Presença de ninhos, cordões ou ilhas de células largas com citoplasma 
róseo, pontes intercelulares proeminentes e núcleos arredondados, que 
podem não ser obviamente hipercromáticos 

Células disceratóticas e pérolas de ceratina proeminentes 

MODERADAMENTE 
DIFERENCIADO 

Pleomorfismo nuclear e atividade mitótica, incluindo mitoses atípicas, além 
de menor ceratinização 

POUCO 
DIFERENCIADO 

Características de diferenciação escamosa mínimas ou ausentes 

Predominância de células imaturas, numerosas mitoses típicas e atípicas e 
mínima ceratinização 

 

Figura 3 – Critérios para graduação histopatológica do carcinoma de células escamosas 

segundo a OMS (EL-NAGGAR et al., 2017) 
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Figura 4 – Graduação histopatológica para Carcinoma de Células Escamosas (CCE) segundo 

a OMS (EL-NAGGAR et al., 2017). (A) CCE bem diferenciado; (B) CCE moderadamente 

diferenciado; (C) CCE pouco diferenciado 

 
 
 

Risco Descrição Histopatológica 

Baixo risco Espessura do tumor <4mm e <5 botões tumorais no fronte invasivo 

Risco 
intermediário 

Espessura do tumor ≥4mm e <5 botões tumorais no fronte invasivo OU Tumor 

superficial (<4mm), mas com alta atividade de brotamentos tumorais no fronte 

invasivo (≥5 botões tumorais) 

Alto risco 
Espessura do tumor ≥4mm e alta atividade de brotamentos tumorais no fronte 

invasivo (≥5 botões tumorais) 

 

Figura 5 - Critérios para graduação histopatológica do carcinoma de células escamosas de 

acordo com o modelo BD (ALMANGUSH et al., 2015) 
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Figura 6 - Modelo BD. (A e B) Baixo risco: tumor superficial com ausência de brotamento do 

tumor no fronte invasivo (FI); (C e D) Risco intermediário: presença de brotamento tumoral no 

fronte de invasão com mais de 5 botões tumorais; (E e F) Risco intermediário: tumor profundo 

sem pequenos brotamentos no fronte de invasão; (G e H) Alto risco: presença de brotamento 

tumoral no fronte de invasão de um tumor profundo (ALMANGUSH et al., 2015) 

 

As reações imuno-histoquímicas foram realizadas na DIPAT/INCA utilizando os 

anticorpos EMMPRIN, MMP-1, -2, -3, -9 e -11 e TIMP-3 empregando o protocolo 

descrito a seguir. 

Os blocos histológicos de cada caso selecionado foram seccionados em 

cortes com 3µm de espessura e estendidos em lâminas silanizadas. Após a fixação 

dos cortes em estufa a 60°C por no mínimo duas horas, foi realizada a 

desparafinização com quatro banhos de xilol e hidratação com quatro banhos de 

álcool em gradação decrescente até a água destilada. Em seguida, a recuperação 

antigênica, na qual as amostras foram imersas em Solução de Trilogy (Cell Marque) 
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e colocadas no Steamer por 30 minutos; o bloqueio da peroxidase endógena com 

solução pronto para uso do kit Reveal (Spring Bioscience) por 10 minutos e a 

lavagem com tampão TRIS-salino (TBS). Depois, foi feito o bloqueio de proteína 

utilizando solução pronto para uso kit Reveal (Spring Bioscience) por 10 minutos e a 

lavagem em TBS, para que pudesse ser realizada a incubação com cada anticorpo 

primário (Tabela 1) em câmara umidificada overnight. Após serem lavados em TBS, 

os cortes foram tratados com anticorpo de amplificação do sistema Reveal (Spring 

Bioscience) e do sistema LSAB (DAKO). Por fim, para a evidenciação da atividade 

da peroxidase foi utilizada a diaminobenzidina (DAB) (Spring Bioscience) e as 

lâminas foram contra coradas com hematoxilina por 30 segundos e montadas com 

lamínula e meio de montagem. 

 
 

Tabela 1 – Relação dos anticorpos utilizados na pesquisa 
 

Anticorpos Clone Marca Diluição 
Controle 
positivo 

Sistema de amplificação 

EMMRPIN 8D6 Santa Cruz 1:400 Cólon Reveal (Spring Bioscience) 

MMP-1 3B6 Santa Cruz 1:25 Placenta Reveal (Spring Bioscience) 

MMP-2 4D3 Santa Cruz 1:800 Estômago Reveal (Spring Bioscience) 

MMP-3 1B4 Santa Cruz 1:50 Próstata Reveal (Spring Bioscience) 

MMP-9 2C3 Santa Cruz 1:400 Medula óssea Reveal (Spring Bioscience) 

MMP-11 SL3.05 Santa Cruz 1:600 
Carcinoma de 

mama 
Reveal (Spring Bioscience) 

TIMP-3 W-18 Santa Cruz 1:400 Esôfago LSAB (DAKO) 

 

 

A imunoexpressão epitelial do EMMPRIN, das MMP e do TIMP-3 foi avaliada 

de forma descritiva e semiquantitativa utilizando o método proposto por Henriques et 

al. (2012) (39) adaptado do método de Franchi et al. (2002) (40) (Figura 7). 
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Escore Classificação 

0 Negativo 

1 ≤25% 

2 >25% e ≤50% 

3 >50% e ≤75% 

4 >75% 

 

Figura 7 – Escore para avaliação semiquantitativa da imunoexpressão epitelial tumoral das 

proteínas estudadas (FRANCHI et al., 2002 – adaptado) 

 

 

Quanto aos dados de sobrevida, a sobrevida global foi calculada a partir da 

data do tratamento inicial até a data do óbito ou do último acompanhamento. 

Enquanto que a sobrevida livre de doença foi calculada a partir da data do tratamento 

inicial até a data de recorrência (local, regional ou a distância) ou do último 

acompanhamento, sem doença. (34).  

 

 

Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do software SPSS® 

(Statistic Package for Social Sciences) versão 20.0 para Windows. 

A análise descritiva das características sociodemográficas e clínico-patológicas 

foi feita por meio de medidas de tendência central (média e mediana) e de dispersão 

(desvio padrão, valores mínimo e máximo) para as variáveis quantitativas e 

frequências absoluta e relativa para as variáveis qualitativas. 

A associação entre as variáveis sociodemográficas, clínico-patológicas e de 

acompanhamento da população do estudo com as classificações histopatológicas, 

profundidade de invasão, espessura tumoral e os resultados imuno-histoquímicos, foi 

realizada através do teste Qui-quadrado e, quando necessário, do teste exato de 

Fisher.  
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A fim de verificar se houve o aumento dos valores de espessura tumoral e PDI 

de acordo com o aumento do grau nas classificações histopatológicas, foi utilizado o 

coeficiente ρ de Spearman em que valores entre 0 e 0,3 (ou 0 e-0,3) são 

biologicamente desprezíveis; entre 0,31 e 0,5 (ou -0,31 e -0,5) são correlações fracas; 

entre 0,51 e 0,7 (ou -0,51 e -0,7) são moderadas; entre 0,71 e 0,9 (ou -0,71 e 0,9) são 

correlações fortes; e > 0,9 (ou > -0,9) são consideradas muito fortes (41). 

Para o estudo da sobrevida global e livre de doença, o tempo de seguimento 

utilizado foi de 96 meses (oito anos) pois, sendo o CCELI uma lesão de evolução lenta, 

a grande maioria dos pacientes permaneceu vivo após 60 meses (cinco anos), não 

havendo resultados estatísticos tão significantes quando comparados a análise em 96 

meses. Uma avaliação exploratória inicial foi realizada utilizando-se o método de 

Kaplan-Meier com o objetivo de identificar possíveis diferenças entre as curvas para 

cada gradação. O teste de Log-Rank foi utilizado para comparação entre os grupos. 

Na análise univariada, por meio do modelo dos riscos proporcionais de Cox, as 

variáveis com p<0,20 foram selecionadas para o modelo múltiplo. Utilizando-se o 

método enter (Stepwise Forward), as variáveis previamente selecionadas foram 

introduzidas neste modelo, sendo a ordem de entrada definida pela significância 

estatística obtida na análise univariada. Foram retidas no modelo final apenas as 

variáveis que alcançaram significância estatística.  

Todas as análises foram conduzidas com nível de significância de 5% (p≤0,05). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização da população do estudo 

 

 

 Foram selecionados 101 casos de CCELI, sendo 78 (77,2%) do sexo 

masculino e 23 do sexo feminino (22,8%), com mediana de idade de 63 anos, sendo 

a idade mínima de 26 anos e máxima de 87 anos e média de 62,67 anos. A maioria 

dos pacientes era de cor de pele branca (79,2%), tabagista ou ex-tabagista (64,4%), 

etilista ou ex-etilista (48,5%), de baixa escolaridade (analfabeto a 1º grau completo) 

(82,2%) e sem histórico de câncer na família (56,4%). 

 Tanto o estadiamento clínico (cTNM) quanto o patológico (pTNM) 

predominantes foram I e II (46,5% e 79,2%, respectivamente). A espessura tumoral 

mediana foi de 6,24mm, com mínima de 1,76mm e máxima de 20,09mm e a PDI 

mediana de 5,68mm, com mínima de 1,57mm e máxima de 19,72mm. 

 Após revisão dos casos e inclusão da PDI para a classificação T, de acordo 

com os critérios mais recentes propostos pela AJCC (29), 15 (14,8%) sofreram 

atualização do pTNM. Destes, 9 passaram de pTNM I para II, 3 de II para III e 3 casos 

de I para III (Tabela 2). 

 Todos os casos foram tratados cirurgicamente, onde a maioria dos tumores 

apresentaram margens tumorais livres (85,1%) e apenas 14 pacientes necessitou de 

tratamento adjuvante (13,9%). Foram observados cinco casos (5%) de progressão da 

doença, especialmente para linfonodos cervicais, 13 casos (12,9%) de recidiva, sendo 

a maioria regional (76,9%), e oito pacientes (7,9%) apresentaram segundo tumor 

primário. A maioria dos pacientes permaneceram vivos ao final do estudo (54,5%). 

 O detalhamento dos dados sociodemográficos, clínico-patológicos e de 

acompanhamento encontram-se descritos na tabela 2. 
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Tabela 2 – Características sociodemográficas, clínico-patológicas, tratamento e 

acompanhamento 

 
 

Variável Categoria n (=101) n% 

Sexo 
Feminino 23 22,8 

Masculino 78 77,2 

Idade 
≤60 anos 40 39,6 

>60 anos 61 60,4 

Cor de pele 

Branco 80 79,2 

Pardo 14 13,9 

Não informado 7 6,9 

Escolaridade 
Baixa (analfabeto e 1º grau) 83 82,2 

Alta (2º grau e superior) 18 17,8 

Tabagismo 

Sim e ex 65 64,4 

Não 32 31,7 

Não informado 4 4 

Etilismo 

Sim e ex 49 48,5 

Não 44 43,6 

Não informado 8 7,9 

Histórico de câncer na 
família 

Sim 44 43,6 

Não 57 56,4 

Estadiamento clínico 
(cTNM) 

I 18 17,8 

II 29 28,7 

III 17 16,8 

IV 3 3 

Não informado 34 33,7 

Estadiamento patológico 
(pTNM) 

I 42 41,6 

II 38 37,6 

III 16 15,8 

IV 5 5 

PDI 

≤ 5mm 44 43,6 

>5mm e ≤ 10mm 43 42,6 

>10mm 14 13,9 

 ≤ 5mm 39 38,6 

Espessura tumoral >5mm e ≤ 10mm 45 44,6 

 >10mm 17 16,8 

Tratamento 
Adjuvante 

Não 87 86,1 

Sim 14 13,9 

Margens 

Livres 86 85,1 

Livres após ampliação 13 12,9 

Não informado 2 2 

Progressão 
Não 96 95 

Sim 5 5 

Recidiva 
Não 88 87,1 

Sim 13 12,9 

Tipo de recidiva 
Local 3 23,1 

Regional 10 76,9 

Segundo tumor primário 
Não 93 92,1 

Sim 8 7,9 

Óbito 
Não 55 54,5 

Sim 46 45,5 
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4.2 Classificações histopatológicas 

 

 

 A análise do grau histopatológico de malignidade seguindo os critérios 

propostos pela OMS, demonstrou uma alta frequência de casos classificados como 

moderadamente diferenciados (83,2%), seguidos dos casos classificados como bem 

diferenciados (13,9%) e pouco diferenciados (3%). Na classificação pelo modelo BD, 

os casos graduados como risco intermediário também foram os mais prevalentes 

(51,5%), seguidos pelos classificados como alto risco (30,7%) e baixo risco (17,8%) 

(Tabela 3 e Figuras 8 e 9). 

 

Tabela 3 – Graduação histopatológica de acordo com OMS e modelo BD 

 

Graduação histopatológica n (=101) n % 

OMS 

Bem diferenciado 14 13,9 

Moderadamente diferenciado 84 83,2 

Pouco diferenciado 3 3,0 

Modelo BD 

Baixo risco 18 17,8 

Risco intermediário 52 51,5 

Alto risco 31 30,7 

 
 
 

 
 
Figura 8 – Graduação dos casos de CCELI de acordo com a graduação da OMS. (A) CCELI 

bem diferenciado; (B) CCELI moderadamente diferenciado; (C) CCELI pouco diferenciado 
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Figura 9 – Classificação BD. Baixo risco: tumor superficial, com menos de 4mm de espessura, 

sem brotamentos do tumor no fronte de invasão. Risco intermediário (A): tumor profundo, com 

mais de 4mm de espessura, mas sem brotamentos tumorais no fronte de invasão. Risco 

intermediário (B): tumor superficial, com menos de 4mm de espessura, mas com presença de 

brotamentos tumorais no fronte de invasão. Alto risco: tumor profundo, com mais de 4mm de 

espessura e com presença de brotamentos tumorais no fronte de invasão. 
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Foi possível observar ainda, um aumento tanto da espessura tumoral quanto 

da PDI de acordo com o aumento do grau de classificação tanto na graduação da 

OMS quanto no modelo BD (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Medianas da espessura tumoral e PDI de acordo com os graus de 

diferenciação/risco das classificações histopatológicas 

 

 OMS* Modelo BD** 

 BD MD PD BR RI AR 

Mediana espessura (mm) 2,6 6,5 9,2 2,5 5,7 7,9 

Mediana PDI (mm) 2,5 6,2 8,5 2,4 6,4 7,9 

*BD=bem diferenciado; MD=moderadamente diferenciado; PD=pouco diferenciado 
**BR=baixo risco; RI=risco intermediário; AR=alto risco 

 

 

4.3 Imuno-histoquímica 
 

 

 A imunoexpressão das proteínas foi variável. A MMP-2 e a MMP-11 foram as 

que apresentaram a maioria dos casos (67,3% e 59,4%, respectivamente) 

classificados como alta imunoexpressão (>75%), enquanto que MMP-1, MMP-3 e 

TIMP-3 não apresentaram imunoexpressão (negativos) em sua grande maioria 

(58,4%, 56,4%, 83,2%, respectivamente) (Tabela 5).  

 

  



 
 

Tabela 5 – Análise imuno-histoquímica semiquantitativa 
 

Escore EMMPRIN MMP-1 MMP-2 MMP-3 MMP-9 MMP-11 TIMP-3 

0 2 (2%) 59 (58,4%) 0 57 (56,4%) 16 (15,8%) 2 (2%) 84 (83,2%) 

1 = ≥25% 14 (13,9%) 11 (10,9%) 8 (7,9%) 27 (26,7%) 29 (28,7%) 7 (6,9%) 12 (11,9%) 

2 = <25 e ≥50% 31 (30,7%) 8 (7,9%) 8 (7,9%) 9 (8,9%) 20 (19,8%) 7 (6,9%) 3 (3%) 

3 = <50 e ≥75% 19 (18,8%) 12 (11,9%) 17(16,8%) 4 (4%) 13 (12,9%) 25 (24,8%) 2 (2%) 

4 = >75 35 (34,7%) 11 (10,9%) 68 (67,3%) 4 (4%) 23 (22,8%) 60 (59,4%) 0 

 

 

 A imunomarcação epitelial do EMMPRIN foi principalmente em membrana, mas também citoplasmática em alguns casos, 

as MMP-2 e -9 apresentaram imunoexpressão tanto em citoplasma quanto em núcleo enquanto que MMP-1, -3, -11 e TIMP-3 

apresentaram imunoexpressão apenas citoplasmática (Figura 10).  

 O epitélio adjacente ocasionalmente exibiu imunopositividade, sendo o EMMPRIN e a MMP-9 geralmente observadas na 

camada basal e as MMP-2 e -11 no epitélio todo. As MMP-1, -3 e TIMP-3 em sua maioria, não apresentaram imunoexpressão no 

epitélio adjacente a área de invasão tecidual. 

 Ainda, além da imunoexpressão epitelial, foi observada positividade variável em células inflamatórias, vasos sanguíneos, 

fibras musculares, glândulas e ductos salivares e sebáceos e nas áreas de elastose solar. 

 Com relação as classificações histopatológicas, as MMP-2 e MMP-11 apresentaram alta imunoexpressão (escore 4), 

enquanto que a MMP-3 e o TIMP-3, tiveram imunoexpressão negativa em todos os graus de ambas as classificações 

histopatológicas. A MMP-1 apresentou imunoexpressão negativa em todos os graus de classificação no modelo BD. Não foi possível 

observar aumento na imunoexpressão dos anticorpos avaliados de acordo com o aumento do grau de malignidade (Tabela 6). 



 
 

 

 

Figura 10 – Imunoexpressão epitelial dos anticorpos avaliados. (A) EMMPRIN exibindo imunoexpressão em membrana (objetiva, 40x); (B) MMP-

1 apresentando imunomarcação citoplasmática heterogênea, principalmente na periferia das ilhas tumorais (objetiva, 20x); (C) MMP-2 exibindo 

imunoexpressão citoplasmática e nuclear (objetiva, 40x); (D) MMP-3 apresentando escassa imunomarcação, principalmente na periferia das 

ilhas tumorais (objetiva, 40x); (E) MMP-9 exibindo imunoexpressão citoplasmática (objetiva, 40x); (F) MMP-11 apresentando imunomarcação 

citoplasmática (objetiva, 40x); (G) Ausência de imunoexpressão do TIMP-3 (objetiva, 20x); (H) TIMP-3 exibindo imunoexpressão citoplasmática 

heterogênea. (objetiva, 20x). 
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Tabela 6 - Imunoexpressão dos anticorpos de acordo com graus de classificação histopatológica (OMS e modelo BD) 

 

Biomarcadores 
% de células 

positivas 

OMS 

p 

Modelo BD 

p 
Bem 

diferenciado 
Moderadamente 

diferenciado 
Pouco 

diferenciado 
Baixo risco 

Risco 
intermediário 

Alto risco 

n % n % n % n % n % n % 

EMMPRIN 

0 1 7,1 1 1,2 0 0 

0,257 

1 5,5 1 1,9 0 0 

0,421 

≤25 3 21,4 12 14,3 0 0 1 5,5 7 13,5 6 19,3 

>25 e ≤50% 7 50 24 28,6 0 0 7 38,9 16 30,8 8 25,8 

>50 e ≤75% 1 7,1 16 19,0 1 33,3 5 27,8 11 21,1 3 9,7 

>75% 2 14,3 31 36,9 2 66,7 4 22,2 17 32,7 14 45,2 

MMP-1 

0 11 78,6 47 55,9 1 33,3 

0,032 

12 66,7 33 63,5 14 45,2 

0,348 

≤25 0 0 11 13,1 0 0 0 0 5 9,6 6 19,3 

>25 e ≤50% 0 0 8 9,5 0 0 0 0 5 9,6 3 9,7 

>50 e ≤75% 3 21,4 9 10,7 0 0 3 16,7 5 9,6 4 12,9 

>75% 0 0 9 10,7 2 66,7 3 16,7 4 7,7 4 12,9 

MMP-2 

0 0 0 0 0 0 0 

0,165 

0 0 0 0 0 0 

0,425 

≤25 0 0 8 9,5 0 0 0 0 4 7,7 4 12,9 

>25 e ≤50% 1 7,1 6 7,1 1 33,3 1 5,5 5 9,6 2 6,4 

>50 e ≤75% 0 0 17 20,2 0 0 1 5,5 10 19,2 6 19,3 

>75% 13 92,9 53 63,1 2 66,7 16 88,9 33 63,5 19 61,3 

MMP-3 

0 9 64,3 45 53,6 3 100 

0,849 

12 66,7 29 55,8 16 51,6 

0,500 

≤25 4 28,6 23 27,4 0 0 3 16,7 13 25 11 35,5 

>25 e ≤50% 1 7,1 8 9,5 0 0 2 11,1 5 9,7 2 6,4 

>50 e ≤75% 0 0 4 4,8 0 0 1 5,5 1 1,9 2 6,4 

>75% 0 0 4 4,8 0 0 0 0 4 7,7 0 0 
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MMP-9 

0 2 14,3 17 20,2 2 66,7 

0,332 

0 0 11 21,1 5 16,1 

0,080 

≤25 5 35,7 22 26,2 1 33,3 6 33,3 13 25 10 32,3 

>25 e ≤50% 4 28,6 14 16,7 0 0 6 33,3 12 23 2 6,4 

>50 e ≤75% 0 0 11 13,1 0 0 0 0 7 13,5 6 19,3 

>75% 3 21,4 20 23,8 0 0 6 33,3 9 17,3 8 25,8 

MMP-11 

0 0 0 2 2,4 1 33,3 

0,017 

2 11,1 0 0 0 0 

0,065 

≤25 1 7,1 6 7,1 0 0 2 11,1 2 3,8 3 9,7 

>25 e ≤50% 0 0 7 8,3 0 0 0 0 4 7,7 3 9,7 

>50 e ≤75% 5 35,7 20 23,8 0 0 2 11,1 16 30,8 7 22,6 

>75% 8 57,1 49 58,3 2 66,7 12 66,7 30 57,7 18 58,1 

TIMP-3 

0 13 92,9 69 82,1 3 100 

0,656 

16 88,9 43 82,7 25 80,6 

0,778 

≤25 0 0 11 13,1 0 0 1 5,5 6 11,5 5 16,1 

>25 e ≤50% 1 7,1 2 2,4 0 0 1 5,5 2 3,8 0 0 

>50 e ≤75% 0 0 2 2,4 0 0 0 0 1 1,9 1 3,2 

>75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

4.4 Análises estatísticas 

 

4.4.1 Classificações histopatológicas 

 

 

 Com relação ao sistema de graduação da OMS, observou-se associação 

entre os casos classificados como moderadamente diferenciados e tumores que 

apresentaram margens livres (p=0,019). Já no sistema BD houve associação entre os 

casos classificados como risco intermediário e PDI e espessura intermediárias (>5mm 

e ≤10mm) (p≤0,0001), pTNM II (p=0,001) e com pacientes que não fizeram tratamento 

adjuvante (p=0,033). 

 

4.4.2 Profundidade de invasão e espessura tumoral 

  

 

 Além da relação com os casos classificados como risco intermediário no 

modelo BD, foi observada associação da PDI intermediária com cTNM II (p=0,003). 

Enquanto que para a PDI baixa (≤5mm) foi observada relação estatisticamente 

significante com pTNM I (p<0,001), com pacientes que não fizeram tratamento 

adjuvante (p=0,001) e que não apresentaram recidiva (p=0,018). 

 Já quanto a espessura tumoral, observou-se associação da espessura 

intermediária com cTNM II (p=0,004) e com pacientes que não fizeram tratamento 

adjuvante (p<0,001).  Enquanto que com a espessura baixa, houve relação 

estatisticamente significante com pTNM I (p≤0,0001). 

Quanto a análise de correlação entre espessura epitelial e PDI e as 

classificações histopatológicas, foi possível observar uma correlação positiva 

desprezível (ρ=0,28/p=0,005) e fraca (ρ=0,33/p=0,001) entre espessura tumoral e 

PDI, respectivamente, e a graduação pelo sistema da OMS. 

Enquanto que quanto a espessura e PDI e o modelo BD, observou-se 

correlação positiva moderada (ρ=0,63/p≤0,0001 e ρ=0,65/p≤0,0001, 

respectivamente). 
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4.4.3 Imuno-Histoquímica 

 

 

 A alta imunoexpressão do EMMPRIN (>75%) apresentou relação 

estatisticamente significante com pacientes brancos (p≤0,0001), enquanto que a 

ausência de imunoexpressão de MMP-1 esteve relacionada com tumores 

classificados como moderadamente diferenciados pela OMS (p=0,032). 

 Quanto a MMP-3, houve associação estatisticamente significante entre a 

ausência de imunoexpressão com pacientes do sexo masculino (p=0,004). Já com 

relação à MMP-9, houve associação de sua baixa imunoexpressão (≤25%) com 

pacientes que não apresentaram recidiva (p=0,006) e também com profundidade de 

invasão baixa (≤5mm) (p=0,026). 

 Para a MMP-11, observou-se associação entre sua alta imunoexpressão e 

tumores classificados como moderadamente diferenciados pela OMS (p=0,017).  

 Foi avaliada ainda a relação entre as proteínas, havendo associação entre a 

ausência de imunoexpressão de MMP-3 e a ausência de imunoexpressão de MMP-1 

(p≤0,0001), a alta imunoexpressão de MMP-11 e a alta imunoexpressão de MMP-2 

(p=0,006), a baixa imunoexpressão e MMP-9 e casos negativos de MMP-3 (p=0,004) 

e a ausência de imunoexpressão de TIMP-3 e a ausência de imunoexpressão de 

MMP-3 (p=0,005). 

 

4.4.4 Sobrevida global e livre de doença 

 

 

 O tempo de sobrevida global médio foi de 59,5 meses com mínimo de 0,2 

meses e máximo de 163,3 meses (mediana de 58,1 meses). Já para a sobrevida livre 

de doença, o tempo médio foi de 48,5 meses com mínimo de 0,1 mês e máximo de 

163,3 meses (mediana de 39,3 meses). 

 Os pacientes com tumores classificados como pouco diferenciados na 

graduação da OMS (p≤0,0001), com idade >60 anos (p≤0,0001), que apresentaram 

progressão e recidiva da doença (p≤0,0001 e p=0,006, respectivamente), 

imunoexpressão intermediária de MMP-11 (25-50%) (p=0,028) e imunoexpressão 

moderada de TIMP-3 (>50-≤75%) (p=0,020) apresentaram uma menor sobrevida 

global (Figura 11). 
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Figura 11 - Curvas de sobrevida global da população acometida por CCELI pelo método 

Kaplan-Meier em função das características sociodemográficas, clínico-patológicas e imuno-

histoquímicas 

 

  

 A análise univariada de Cox para sobrevida global ressaltou as variáveis 

etilismo, histórico de câncer na família, progressão da doença, recidiva, graduação 

histopatológica pela OMS, MMP-11 e TIMP-3 como fatores de risco para a ocorrência 

de óbito no CCELI (Tabela 7). 

 No modelo múltiplo de Cox, as variáveis incluídas na análise foram ajustadas 

por idade e estadiamento patológico, onde etilismo (p=0,010), progressão da doença 

(p≤0,0001), recidiva (p=0,010), graduação histopatológica pela OMS (p=0,048) e 

MMP-11 (p=0,004) permaneceram no modelo, como variáveis de valor prognóstico 

independente para a sobrevida global (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Análise da sobrevida global: avaliação do risco de ocorrência de óbito no CCELI 

em função das características sociodemográficas, clínico-patológicas e imuno-histoquímicas 

 

SOBREVIDA GLOBAL Univariada Múltipla * 

Variável Categoria HR (95% IC) p HR (95% IC) p 

Etilismo 
Não Referência 

0,128 
Referência 

0,010 
Sim e ex 1,64 (0,87-3,09) 2,48 (1,24-4,95) 

Histórico de câncer na 
família 

Não Referência 
0,068 

Referência 
- 

Sim 0,54 (0,27-1,05) - 

Progressão da doença 
Não Referência 

<0,0001 
Referência 

<0,0001 
Sim 14,81 (4,84-45,33) 13,25 (4,11-42,73) 

Recidiva 
Não Referência 

0,008 
Referência 

0,010 
Sim 2,50 (1,26-4,95) 2,55 (1,25-5,18) 

Gradação 
Histopatológica (OMS) 

Bem diferenciado Referência 

0,003 

Referência 

0,048 
Moderadamente 
diferenciado 

1,30 (0,55-3,10) 1,90 (0,74-4,91) 

Pouco diferenciado 9,87 (2,36-41,32) 7,37 (1,50-36,10) 

MMP-11 

Negativo 20,47 (1,66-251,77) 

0,095 

40,35 (3,11-522,98) 

0,004 

≤25 Referência Referência 

>25 e ≤50% 2,34 (0,39-14,19) 7,33 (1,09-49,23) 

>50 e ≤75% 1,30 (0,29-5,92) 0,97 (0,20-4,60) 

>75% 2,22 (0,53-9,37) 2,50 (0,59-10,69) 

TIMP-3 

Negativo 0,89 (0,37-2,12) 

0,021 

Referência  

− 
≤25 Referência − 

>25 e ≤50% 1,42 (0,28-7,10) - 

>50 e ≤75% 9,67 (1,79-52,12) - 

* Ajustado por idade e estadiamento patológico 

 

 

 Pacientes com idade >60 anos (p=0,034), com margens tumorais livres após 

ampliação (p=0,023), que vieram a óbito (p≤0,0001), com tumores com espessura e 

PDI altas (p=0,40 e p=0,021, respectivamente), que apresentaram baixa 

imunoexpressão (≤25%) de MMP-2 (p=0,022), ausência de imunoexpressão de MMP-

9 e TIMP-3 (p=0,018 e p≤0,0001, respectivamente), apresentaram uma menor 

sobrevida livre de doença (Figura 12). 
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Figura 12 - Curvas de sobrevida livre de doença acometidos por CCELI pelo método Kaplan-
Meier em função das características sociodemográficas, clínico-patológicas e imuno-
histoquímicas 

 
 
 
 A análise univariada de Cox para sobrevida livre de doença ressaltou as 

variáveis margens tumorais, óbito, espessura e profundidade de invasão, MMP-2 e 

TIMP-3 como fatores de risco para a ocorrência de recidiva no CCELI (Tabela 8). 

 No modelo múltiplo de Cox após o ajuste por idade e estadiamento patológico, 

apenas as variáveis óbito (p=0,007), espessura tumoral (p=0,033) e PDI (p=0,016), 

permaneceram no modelo, como variáveis de valor prognóstico independente para a 

sobrevida livre de doença (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Análise da sobrevida livre de doença: Avaliação do risco de ocorrência de recidiva 
no CCELI em função das características sociodemográficas, clínico-patológicas e imuno-
histoquímicas 

 

SOBREVIDA LIVRE DE DOENÇA Univariada Múltipla * 

Variável Categoria HR (95% IC) p HR (95% IC) p 

Margens 
Livres Referência 

0,033 
Referência 

- 
Livres após ampliação 3,61 (1,11-11,74) - 

Óbito 
Não Referência 

0,003 
Referência 

0,007 
Sim 10,06 (2,20-45,93) 8,54 (1,77-41,09) 

Espessura 

≤ 5mm Referência 

0,071 

Referência 

0,033 >5mm e ≤ 10mm 3,09 (0,62-15,36) 2,95 (0,54-15,98) 

>10mm 6,68 (1,29-34,56) 10,62 (1,68-67,12) 

PDI 

≤ 5mm Referência 

0,040 

Referência 

0,016 >5mm e ≤ 10mm 2,05 (0,49-8,64) 1,97(0,44-8,81) 

>10mm 5,97 (1,42-25,09) 10,20 (1,94-53,68) 

MMP-2 

≤25 Referência 

0,097 

- 

- 
>25 e ≤50% 0,00 (0,00-) - 

>50 e ≤75% 0,36 (0,07-1,77) - 

>75% 0,18 (0,05-0,69) - 

TIMP-3 

Negativo 0,41 (0,11-1,53) 

<0,0001 

Referência  

− 
≤25 Referência − 

>25 e ≤50% 0,00 (0,00-) - 

>50 e ≤75% 21,51 (2,81-164,45) - 

* Ajustado por idade e estadiamento patológico 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

O CCELI é uma das lesões malignas mais frequentes da região oral e 

maxilofacial, correspondendo a 25-30% de todos os cânceres orais e 12% de todos 

os cânceres de cabeça e pescoço (4,42). Desta forma, a investigação de fatores que 

possam auxiliar no tratamento e prognóstico do CCELI, apresenta relevância. 

Os resultados epidemiológicos encontrados são semelhantes ao relatado na 

literatura, em que a maioria dos pacientes é homem, idoso e de cor de pele clara (4, 

43-46).  

Observou-se que grande parte dos pacientes era tabagista e etilista, assim 

como também encontrado em outros estudos (34, 43). O CCELI está localizado em 

uma zona de transição, a junção mucocutânea, o que favorece a exposição tanto à 

radiação ultravioleta, um fator de risco bem estabelecido para as lesões de lábio, 

mas também fatores comuns aos canceres orais, como o álcool e o tabaco (6,47). 

A partir da mudança dos parâmetros do estadiamento patológico para CCEO 

proposta em 2017, justificam-se os estudos que investiguem a PDI e espessura 

tumoral no prognóstico e sobrevida de pacientes com CCELI. Além disso, diferentes 

classificações histopatológicas têm sido amplamente estudadas no prognóstico do 

CCEO (38, 48-51) sendo interessante também aplicá-las no CCELI. Ainda, a literatura 

mostra a importância das metaloproteinases na progressão e invasão das neoplasias, 

demonstrando o papel promissor desses biomarcadores no comportamento do câncer 

de lábio inferior (12, 19, 22). 

A 8ª edição do sistema de estadiamento da AJCC (29) é a primeira a incorporar 

características histopatológicas para o estadiamento dos cânceres de cabeça e 

pescoço, sendo utilizada como padrão internacional no auxílio ao estabelecimento de 

protocolos terapêuticos para tumores malignos bem como na estimativa da sobrevida 

do paciente (52, 53).  

Embora o sistema anterior fosse simples e consistente, seu desempenho não 

era totalmente satisfatório. Essa falta de refinamento levou à utilização de 

características auxiliares como a inclusão da PDI e a associação de classificações 

histopatológicas para graduação dos CCE (52-54). 

É importante destacar que poucos trabalhos (45, 55, 56) falam sobre a relação 

da espessura tumoral e PDI no CCELI, bem como da graduação histopatológica 
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utilizando outros sistemas além da OMS (46, 52). Ainda, existe na literatura muita 

controvérsia quanto as definições que são utilizadas para a PDI. Alguns estudos dizem 

que utilizaram a PDI, mas quando descrevem a metodologia, na verdade avaliaram a 

espessura tumoral (45, 46, 57). Essa análise crítica dos estudos se torna importante 

no que diz respeito a comparação e levantamento dos resultados para uma 

padronização da avaliação da PDI. 

Com relação a espessura tumoral e a PDI, apesar de terem sido encontrados 

valores máximos altos (20,09mm e 19,72mm), a mediana de ambas foi intermediária 

(6,24mm e 5,68mm) o que seria de certa forma esperado visto que os CCELI são 

menos agressivos e de acordo com esses dados, menos invasivos quando 

comparados aos CCE de boca (38, 46, 58). 

Foi observada relação estatisticamente significante tanto da espessura tumoral 

quanto da PDI baixa com o pTNM I (p≤0,001) e da espessura e PDI intermediárias 

com o cTNM II (p=0,004 e p=0,003, respectivamente). Achados que seriam esperados 

levando em consideração que tumores com estadiamento patológico I apresentam, 

pela classificação do estadiamento, PDI ≤5mm e quando transpomos essa informação 

para o cTNM, seria também esperado que a PDI >5 e ≤10mm estivesse relacionada 

ao grau II desse estadiamento (29). 

Ainda, houve associação entre a PDI baixa e pacientes que não fizeram 

tratamento adjuvante (p=0,001) e que não apresentaram recidiva (p=0,018). Tumores 

com essa característica, por serem pouco invasivos, são teoricamente menos 

agressivos e mais responsivos ao tratamento apenas com remoção cirúrgica, 

consequentemente apresentando menores chances de recidiva. 

Os CCELI frequentemente exibem graus de classificação histopatológicas 

menos agressivos (45, 46, 59, 60), porém no presente estudo, tanto na graduação da 

OMS quanto no modelo BD, a maioria dos casos foi diagnosticada como 

moderadamente diferenciada (52) e risco intermediário (Escore 1). 

Ao relacionar a espessura tumoral e a PDI com os sistemas de graduação 

histopatológicas, foi possível observar o aumento das medianas dessas variáveis de 

acordo com o aumento do grau de malignidade, tanto no sistema da OMS quanto no 

modelo BD, havendo correlação significativa com ambos.  

 No entanto, no modelo BD, a correlação tanto com a espessura quanto com a 

PDI foi mais forte quando comparada ao sistema da OMS, apontando que a 

associação prognóstica dessa classificação histopatológica com o sistema TNM seria 
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mais interessante do que com o sistema da OMS, assim como também sugerido por 

Strieder et al. (2016) (46). 

Os autores acima citados (46) realizaram uma análise comparativa de três 

sistemas de graduação histopatológica para o CCELI, correlacionaram com o 

prognóstico e concluíram que o modelo BD, que inclui a avaliação da espessura 

tumoral, foi o método mais objetivo e eficaz para avaliar o prognóstico do CCELI. 

A sobrevida para o CCELI, por ser um tumor menos agressivo, costuma ser 

melhor quando comparada ao CCE oral. A maioria dos estudos relata uma sobrevida 

de até 90% em 5 anos (61), em comparação a 50% para o CCE oral, no mesmo 

período (37, 62). 

No presente estudo, optou-se por avaliar a sobrevida em 8 anos, pois a maioria 

dos pacientes permaneceu vivo por mais de 60 meses. Tseng et al. (2017) avaliaram 

a sobrevida em pacientes acometidos pelo CCELI e observaram sobrevida global de 

71% e 52,2% em 5 e 10 anos, respectivamente e sobrevida livre de doença de 71,3% 

em 5 anos, permanecendo constante após esse período (34). Han et al. (2006), 

também observaram resultados semelhantes em que a sobrevida global em cinco 

anos foi de 69,9% e em 10 anos de 50,2% (61). 

A sobrevida global observada no presente trabalho foi de 54,5% em oito anos, 

semelhante ao encontrado pelos autores acima citados, porém a sobrevida livre de 

doença foi melhor, sendo de 87,1% em oito anos. 

Pacientes com idade >60 anos (p≤0,0001) e que apresentaram progressão e 

recidiva da doença (p≤0,0001 e p=0,006, respectivamente), apresentaram uma menor 

sobrevida global. Quanto a sobrevida livre de doença, pacientes com idade >60 anos 

(p=0,034), que vieram a óbito (p≤0,0001) e com margens tumorais livres após 

ampliação (p=0,023), apresentaram menor sobrevida livre de doença.  

Esses dados são previsíveis já que quanto maior a idade do paciente, maior o 

tempo de exposição aos fatores de risco e comorbidades (61, 63), logo, menor a 

sobrevida. De forma semelhante, pacientes que apresentam progressão, recidiva da 

doença ou que vieram a óbito, possuem uma sobrevida pior devido a esses tumores 

serem mais agressivos. Ainda, aqueles que precisam passar por um novo tempo 

cirúrgico para que o tumor seja eliminado, podem apresentar menor sobrevida livre de 

doença por esses tumores apresentarem características mais infiltrativas. 

Apesar de a maioria dos autores (64-66) relatarem que o sistema da OMS 

oferece pouca informação quanto ao prognóstico, foi possível observar pior sobrevida 
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para os pacientes classificados com tumores pouco diferenciados. Mesmo que apenas 

três casos tenham sido enquadrados nesse grau de classificação, todos vieram a óbito 

(p≤0,0001). Além disso, esse sistema figurou como fator de risco independente para 

a sobrevida global, o que não aconteceu com o modelo BD. 

Além disso, tanto a PDI quanto a espessura tumoral configuraram fatores 

prognósticos independentes para a sobrevida livre de doença, diferente do observado 

por Eskiizmir et al. (2017) em que a espessura não teve impacto na sobrevida (67). Já 

Ozkul e colaboradores (2016) observaram associação estatisticamente significante 

entre espessura e recidiva local (p=0,045), o que poderia implicar numa pior sobrevida 

livre de doença (68). 

A maior parte das pesquisas (53,64) que fazem a relação da PDI com uma pior 

sobrevida, é realizada em pacientes com CCE oral, que costuma ser um tumor mais 

agressivo e apresentar valores de PDI e espessura maiores quando comparados ao 

CCELI.  

Com relação aos potenciais biomarcadores que foram estudados, os resultados 

encontrados na literatura são bastante controversos. Ainda assim, a maioria dos 

membros da família das MMPs tem sido relacionada a diversos tumores malignos 

humanos. Para os cânceres de cabeça e pescoço, a superexpressão de algumas 

metaloproteinases como as MMP-1, -2 e -9 tem sido associada ao desenvolvimento e 

progressão do câncer (69-71). 

O EMMPRIN está envolvido em diversos processos fisiológicos e patológicos 

e exibe diferentes características moleculares e celulares, mas a função principal e 

mais importante desse biomarcador é estimular da síntese de várias MMPs, 

especialmente pelos fibroblastos e pelas próprias células tumorais (72). 

De uma forma geral, o EMMPRIN mostrou discreta maioria nos casos com 

escore 4, ou seja, uma alta imunoexpressão. Além disso, foi possível observar essa 

alta imunoexpressão nos casos graduados como moderadamente e pouco 

diferenciados, pelo sistema da OMS e como risco intermediário e alto risco no modelo 

BD. Esses achados são condizentes com processo de oncogênese, quanto mais 

agressivos os tumores, maior a imunoexpressão de MMPs e consequentemente, do 

EMMPRIN. 

No CCE oral, o aumento da imunoexpressão do EMMPRIN está relacionado 

a maior agressividade tumoral (72-75). Além disso, de acordo com Huang et al. 
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(2009) haveria relação entre o aumento da sua imunoexpressão e uma pior 

sobrevida, porém essa associação não foi observada no CCELI (72). 

 

Foi possível observar uma relação estatisticamente significante de sua alta 

imunoexpressão com pacientes brancos (p≤0,0001), o que poderia indicar a relação 

de sua imunoexpressão com a radiação ultravioleta, visto que esses pacientes são 

mais sensíveis a ela. É importante destacar que o principal fator etiológico para o 

CCELI é a exposição prolongada e sem proteção à radiação ultravioleta. Alguns 

estudos relatam que a radiação UV inicia e ativa uma cascata complexa de reações 

bioquímicas que podem ativar MMPs levando à degradação da MEC (19, 22, 76, 77), 

podendo ativar também o EMMPRIN. 

Não foi encontrada a correlação estatisticamente significante do EMMPRIN 

com as MMPs estudadas. Apesar disso, levando em consideração que as MMP-2 e 

-11 apresentaram na maioria dos casos classificadas como escore 4 e em 

percentuais maiores do que o observado no EMMPRIN, é possível sugerir que para 

essas MMPs, o EMMPRIN estaria atuando como indutor. 

Quanto a MMP-1, a maioria dos casos foi negativo (58,4%), diferente do 

observado no estudo de Barros et al. (2011) que encontrou uma imunoexpressão 

dessa proteína em 80% dos casos de CCELI (12). No entanto, esses autores 

avaliaram a imunoexpressão da MMP-1 em apenas 15 casos de CCELI, o que 

poderia ser um viés devido ao baixo número amostral. 

De acordo com George et al. (2011), a partir da análise da imunoexpressão 

da MMP-1 em CCE orais, os autores observaram que essa metaloproteinase teria 

uma contribuição maior nos estágios mais avançados da progressão tumoral do que 

nos mais iniciais (13), o que de certa forma foi observado no presente estudo. Nos 

casos classificados como bem e moderadamente (p=0,032) diferenciados houve 

ausência de imunoexpressão da MMP-1, enquanto que, apesar de não ter sido 

observada associação estatisticamente significante, a maioria dos casos 

classificados como pouco diferenciados apresentou uma alta imunoexpressão de 

MMP-1. Já no modelo BD, todos os graus apresentaram a maioria dos casos com 

ausência de imunoexpressão de MMP-1. 

Com relação a MMP-2, de forma semelhante ao observado no estudo de 

Barros et al. (2011) (12), no presente estudo foi observada imunoexpressão 

moderada a alta (escores 3 e 4) de MMP-2 (16,8 e 67,3%, respectivamente). No 
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entanto, no estudo de Bianco et al. (2015) (22), foi observado imunoexpressão 

relativamente baixa (33,06%).  

Para a MMP-9, os resultados foram variados na presente investigação, 

havendo discreta maior imunoexpressão dos escores 1 (28,7%) e 4 (22,8%). No 

estudo de Barros et al. (2011), a maioria dos casos de CCELI teve imunoexpressão 

fraca ou ausente (94%) de MMP-9 (12), enquanto que no de Bianco et al. (2015), a 

imunoexpressão geral foi de 35,32% (22). Já no estudo de Souza Freitas et al. 

(2011), foi encontrada uma alta imunoexpressão da MMP-9 (19).  

Os estudos acima citados foram realizados em casuísticas de CCELI, sendo 

possível observar uma heterogeneidade na imunoexpressão das MMP-2 e -9, assim 

como também tem sido encontrado no CCE oral (12, 40, 79-81). 

Quanto as classificações histopatológicas, observou-se uma alta 

imunoexpressão da MMP-2 em todos os graus de classificação tanto na OMS quanto 

no modelo BD, o que pode indicar a atividade dessa proteína desde os estágios mais 

iniciais da progressão da lesão. 

Quanto a imunoexpressão de gelatinases e a PDI e espessura tumoral, 

apenas a MMP-9 apresentou relação estatisticamente significante com esses 

parâmetros, entre sua baixa imunoexpressão (escore 1) e PDI baixa (≤5mm) 

(p=0,026). Mesmo tendo sido observada uma variação da imunoexpressão da MMP-

9, esse achado seria esperado visto que, diante de uma baixa imunoexpressão, 

menor seria a degradação da MEC e consequentemente, menor profundidade 

tumoral. 

No presente estudo, notou-se que a maioria dos casos de MMP-3 não 

apresentou imunoexpressão (56,4%). O mesmo aconteceu em todos os graus de 

ambas as classificações histopatológicas, não sendo observado aumento ou 

diminuição da imunoexpressão de acordo com o aumento do grau histopatológico. 

No entanto, a literatura relata resultados diferentes. Xavier et al. (2009) 

realizaram uma análise da imunoexpressão de MMP-3 em CCELI e observaram a 

maioria dos casos classificados como alta imunoexpressão (78,3%), especialmente 

naqueles graduados como pouco diferenciados (82). De forma semelhante, o estudo 

de Kusukawa et al. (1996) em CCE oral, relatou 56,9% dos casos positivos para 

MMP-3 e ainda, correlação entre sua imunoexpressão e o estadiamento patológico 

(83). 
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Apesar dos achados contraditórios, levando em consideração a 

imunoexpressão negativa que foi observada na maioria dos casos, seria possível 

sugerir que a MMP-3 não teria impacto na progressão do CCELI. 

Murphy et al. (1987) e Kusukawa et al. (1996) relataram que a MMP-3 pode 

ser um ativador potente da proMMP-1 (83, 84). Nesta pesquisa, foi possível observar 

associação entre a ausência de imunoexpressão de MMP-3 e a ausência de 

imunoexpressão de MMP-1 (p≤0,0001), o que de certa forma poderia sugerir essa 

relação de ativação visto que na ausência da imunoexpressão de MMP-3, também 

foi observada a ausência da imunoexpressão da MMP-1. 

Não foi encontrado na literatura nenhum estudo que relatasse a 

imunoexpressão da MMP-11 no CCELI. Até mesmo no CCE oral os trabalhos são 

escassos. 

A MMP-11 apresentou a maioria dos casos com alta imunoexpressão, a qual 

também foi observada em todos os graus de classificação histopatológica de ambos 

os sistemas de graduação, assim como a MMP-2. Podendo atuar como um 

biomarcador que estaria presente desde os estágios mais iniciais do 

desenvolvimento e progressão tumoral. Além disso, foi possível observar um discreto 

aumento de sua imunoexpressão de acordo com o aumento da graduação 

histopatológica no sistema da OMS, havendo associação da alta imunoexpressão 

com tumores classificados como moderadamente diferenciados (p=0,039). 

Apesar disso, houve relação da imunoexpressão intermediária (escore 2) com 

uma menor sobrevida global (p=0,028). Esses achados, mesmo que controversos, 

podem refletir o relatado por Arora et al. (2005) (85) em que estudos (86,87) 

demonstram que a MMP-11 teria uma dupla função durante a progressão do câncer, 

podendo atuar como um potencializador tumoral nos estágios iniciais ou como um 

repressor nos processos que levam à invasão local ou a distância. 

Soni et al. (2003) realizaram análise imuno-histoquímica da expressão de 

MMP-11 no CCE oral e encontraram expressão positiva em 70% dessa casuística. 

Seus dados também demonstraram que a positividade para MMP-11 foi 

correlacionada com metástases de linfonodos cervicais, embora a análise de 

sobrevida não tenha revelado associação com a imunoexpressão dessa proteína 

(88). 

Hsin et al. (2017) classificaram a imunoexpressão da MMP-11 em CCE orais 

em fraca e forte e observaram 57,7% dos casos com fraca imunoexpressão e 42,3% 
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com forte imunoexpressão. Além disso, houve associação estatística entre a forte 

imunoexpressão e um pior grau de diferenciação tumoral (p=0,009). Ainda, foi 

observado que a forte imunoexpressão da MMP-11 esteve correlacionada com uma 

pior sobrevida (p=0,010) e figurou como fator de risco independente para a sobrevida 

dos pacientes com CCE oral (p=0,043) (71). 

Ao contrário dos resultados do estudo de Soni et al. (2003) (88) e corroborando 

com o observado por Hsin et al. (2017) (71), é importante destacar que a MMP-11 foi 

a única das MMPs que figurou como variável independente na análise de sobrevida 

global, sugerindo um papel importante dessa metaloproteinase no prognóstico do 

CCELI. 

Ainda, quanto a correlação entre as MMPs, foi observada a associação entre 

a alta imunoexpressão de MMP-11 e a alta imunoexpressão de MMP-2 (p=0,006), o 

que de certa forma seria esperado visto que foram as metaloproteinases que 

apresentaram maior imunoexpressão nos casos CCELI. 

Os TIMPs são os maiores reguladores da atividade das MMPs nos tecidos, 

portanto, minimizam a degradação das moléculas da MEC (23). O desequilíbrio nas 

atividades extracelulares de MMPs e TIMPs tem sido associado à destruição 

patológica de tecido observada em câncer, artrite e doença cardiovascular (89-91). 

Os TIMPs têm propriedades antiangiogênicas potentes e podem suprimir a invasão 

tumoral e metástase (89, 92, 93). 

Poucos estudos relatam a expressão imuno-histoquímica de TIMP-3 no CCE 

oral (93) e não existem estudos que descrevam a imunoexpressão dessa proteína 

no CCELI. 

Um dos únicos estudos que relataram sua imunoexpressão no CCE oral é o 

de Sutinen et al. (1998). No entanto, os autores mencionaram uma alta 

imunoexpressão de TIMP-3 nas células do estroma ao redor das ilhas neoplásicas, 

não citando a imunoexpressão nas células epiteliais tumorais propriamente ditas 

(93). 

No presente estudo, a maioria dos casos apresentou ausência da 

imunoexpressão do TIMP-3 (83,2%), o que se refletiu da mesma forma nos diferentes 

graus de classificação histopatológica. Todos os casos classificados como pouco 

diferenciados não apresentaram imunoexpressão dessa proteína, o que seria 

esperado levando em consideração o relatado por Verstappen e Hoff (2006), em que 
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a imunoexpressão negativa de TIMP-3 estaria relacionada a uma maior 

agressividade tumoral (94). 

Em relação ao seu papel na inibição de MMPs, levando em consideração a 

alta imunoexpressão de MMP-2 e -11, o TIMP-3 não estaria exercendo sua função 

de inibição dessas MMPs em CCELI. 

Quanto a sobrevida, a ausência de imunoexpressão de TIMP-3 (p≤0,0001), 

esteve relacionada com uma menor sobrevida livre de doença. Rai e Baird (2019) 

relataram que a ausência ou redução da imunoexpressão de TIMP-3 foi encontrada 

em muitos tipos de tumores, incluindo carcinoma de células escamosas de cabeça e 

pescoço e que a alta imunoexpressão de TIMP-3 foi associada ao desenvolvimento 

reduzido do tumor e uma melhor sobrevida (95). 

Verstappen e Hoff (2006), relataram que o padrão de imunoexpressão entre 

MMPs e TIMPs variam de acordo com o tipo de tumor. No entanto, na relação 

MMP/TIMP, quando há um desequilíbrio a favor das MMPs, espera-se um pior 

prognóstico devido a consequente degradação da MEC e invasão tumoral (94). 

Desta forma, acredita-se que na ausência ou baixa imunoexpressão do TIMP-3 seja 

observado um pior prognóstico e também uma menor sobrevida. 

Ao longo da realização dessa pesquisa, foram encontradas algumas 

limitações como a ausência de determinadas informações nos prontuários dos 

pacientes, por exemplo, o histórico de exposição solar, que seria uma informação 

relevante para a casuística da amostra e a causa específica do óbito, que 

impossibilitou a avaliação da sobrevida específica da doença.  

Devido à escassez de estudos que relatassem tanto a PDI e espessura 

tumoral, quanto as classificações histopatológicas e os anticorpos que foram 

estudados no CCELI, houve dificuldade quanto a categorização e estabelecimento 

de cut-offs adequados para a execução das análises estatísticas. 

Desta forma, a realização de pesquisas futuras neste tipo de câncer, com 

maior número amostral, padronização quanto as definições de PDI e espessura 

tumoral e quanto a metodologia de análise da imunoexpressão dos anticorpos, são 

importantes para que seja possível uniformizar a interpretação e avaliação dos dados 

encontrados. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados encontrados sugerem que: 

• A PDI e a espessura tumoral possuem impacto na sobrevida livre de doença 

dos pacientes acometidos pelo CCELI; 

• O sistema da OMS ainda configura o padrão ouro para a classificação 

histopatológica do CCELI no que diz respeito análise da sobrevida dos 

pacientes; 

• A associação do modelo BD como complementação do sistema TNM mostra 

mais relevância do que com a classificação da OMS; 

• O EMMPRIN pode exercer papel de indução para as MMP-2 e -11 no CCELI; 

• A MMP-1 atua mais nos estágios avançados de graduação do CCELI (pouco 

diferenciado/alto risco) do que nos estágios iniciais; 

• A MMP-2 atua desde os estágios iniciais (bem diferenciado/baixo risco) da 

graduação do CCELI; 

• A baixa imunoexpressão de MMP-9 estaria associada a tumores com 

profundidade de invasão baixa no CCELI;  

• A MMP-3 não tem grande impacto na evolução e prognóstico do CCELI, mas 

poderia atuar como ativadora da MMP-1;  

• A MMP-11 atua como variável de valor prognóstico independente para a 

sobrevida global dos pacientes acometidos pelo CCELI;  

• O TIMP-3 pode não ser um bom inibidor para as MMP-2 e -11 no CCELI, 

enquanto que a ausência de sua imunoexpressão sugere estar associada a 

uma pior sobrevida livre de doença; 

• Mais estudos são necessários para confirmar o papel da PDI, espessura 

tumoral, classificação histopatológica pela OMS e modelo BD, EMMPRIN, 

MMP-1,-2,-3,-9, -11 e TIMP-3, no prognóstico e sobrevida dos pacientes 

acometidos pelo CCELI. 
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ANEXO 2 

Aprovação do Comitê̂ de Ética em pesquisa do INCA/RJ 
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