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RESUMO 
 
LEITE AFSA. Impacto da resposta linfocitária no prognóstico do carcinoma de células 
escamosas de boca: avaliação histopatológica e imuno-histoquímica [Tese]. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020.  
A resposta linfocitária do hospedeiro (RLH) presente no microambiente tumoral de 
carcinomas de células escamosas de boca (CCEB) vêm sendo alvo de pesquisas em 
busca de biomarcadores inflamatórios que possam atuar como fatores prognósticos 
adicionais que possibilitem um tratamento mais individualizado e um melhor 
prognóstico para essa doença. O objetivo desse trabalho foi avaliar o impacto 
prognóstico do infiltrado linfocitário em pacientes acometidos por CCEB, 
diagnosticados no Instituto Nacional de Câncer (INCA). Nesse estudo retrospectivo, 
as células CD4+, CD8+ e CD20+ foram avaliadas imuno-histoquimicamente, através 
de uma análise semiquantitativa, em 255 pacientes com CCE de língua e assoalho de 
boca diagnosticados e tratados cirurgicamente no INCA. A associação entre a 
imunoexpressão dos anticorpos e as variáveis sociodemográficas, clínico-patológicas, 
perfil do infiltrado inflamatório linfocitário na interface tumor-hospedeiro e 
classificações histopatológicas adotadas na literatura para o CCEB foram avaliadas 
através do teste do Qui-quadrado e teste exato de Fisher. Na análise de sobrevida, 
foram realizados os métodos de Kaplan-Meier, o teste log-rank e o modelo de risco 
proporcional de Cox. Homens brancos, com idade entre 41 - 59 anos, baixo nível de 
escolaridade, tabagistas e etilistas foram os mais afetados. Predominaram os tumores 
em estágio clínico inicial (I e II) (58%) e patológico avançado (III e IV) (78,4%), 
moderadamente diferenciados (87,5%) pela classificação da OMS, classificados como 
de risco intermediário (49,4%) pela Avaliação Histopatológica de Risco (AHR) e de 
alto risco (57,3%) no Modelo Brotamento tumoral e Profundidade de invasão tumoral 
(BP). Predominaram os casos com RLH do tipo forte, com alta imunoexpressão 
(>30%) de células CD4+ (54,5%) e CD8+ (63,5%) e com baixa imunoexpressão 
(<50%) de CD20+ (54,9%). A RLH forte apresentou associação com tumores 
localizados exclusivamente em língua (p£0,0001) e com margens tumorais livres 
(p=0,035). Houve associação significativa entre a alta imunoexpressão de CD4 com 
margens tumorais livres (p=0,016), pacientes que não apresentaram progressão da 
doença (p=0,050) ou segundo tumor primário (p=0,044). Observou-se associação 
estatisticamente significante da alta imunoexpressão de CD8 com alto CD20 
(p£0,0001) e RLH forte (p=0,014). O anticorpo anti-CD20 demonstrou associação 
estatisticamente significativa entre a sua alta imunoexpressão com RLH forte 
(p≤0,0001) e entre a baixa imunoexpressão do CD20 e pacientes que vieram a óbito 
(p=0,003) e com tumores classificados como de alto risco pela AHR (p=0,004). 
Pacientes com RLH fraca (p=0,029), classificados como de alto risco pela AHR 
(p£0,0001) e baixa imunoexpressão do CD20 (p£0,0001) foram associados com baixa 
sobrevida global, dos quais AHR (p£0,0001) e a imunoexpressão do CD20 (p=0,002)  
permaneceram como uma variável de valor independente. Os linfócitos B CD20+ 
presentes na interface tumoral demonstram ser um fator prognóstico independente 
significante e um possível biomarcador para os CCE de boca. A diferença na 
imunoexpressão das células inflamatórias presentes no microambiente tumoral dos 
CCE de boca pode auxiliar novos estudos em busca de alvo para terapias imunes. 
 
Palavras-chave: Câncer de boca; Carcinoma de células escamosas; Imuno-
Histoquímica; Inflamação; Antígenos CD20; Linfócito T CD4-Positivo; Linfócitos T 
CD8-positivos. 



 
 

 

ABSTRACT 
 
LEITE AFSA. Impact of the lymphocytic host response on the prognosis of oral 
squamous cell carcinoma: histopathological and immunohistochemical evaluation 
[Thesis]. Niterói: Federal Fluminense University, Dental School; 2020. 
 
The lymphocytic host response (RLH) present at tumor microenvironment of oral 
squamous cell carcinomas (OSCC) has been the target of research in search of 
inflammatory biomarkers that can act as additional prognostic factors that enable a 
more individualized treatment and a better prognosis for this disease. The objective of 
this work was to evaluate the prognostic impact of lymphocytic infiltrate on the OSCC 
diagnosed and surgically treated at the Brazilian National Cancer Institute (INCA). In 
this retrospective study, CD4+, CD8+ and CD20+ cells were evaluated 
immunohistochemically, through a semi-quantitative analysis, in 255 cases of the 
tongue and floor of the mouth SCC. The association between antibody 
immunoexpression and sociodemographic, clinical-pathological variables, profile of 
lymphocytic infiltrate at the tumor-host interface and histologic grading methods for oral 
SCC were assessed using the Chi-square test and Fisher's exact test. Survival was 
performed using Kaplan-Meier survival method, log-rank test, and Cox's proportional 
hazard model. White men aged 41 - 59 years, low academic background, smokers and 
alcohol-drinkers were the most affected. Predominated tumors at initial clinical stage 
(I and II) (58%) and advanced pathological stage (III and IV) (78.4%), moderately-
differentiated (87.5%) by WHO grading, classified as intermediate-risk (49.4%) by 
Histologic Risk Assessment (HRA) and high-risk (57.3%) by Budding and Depth of 
invasion (BD) model. Lymphocytic host response (LHR) strong was predominated. The 
cases of high immunoexpression (> 30%) of proteins CD4 (54.5%) and CD8 (63.5%) 
predominated. Prevailed cases with low immunoexpression (<50%) (54.9%) of CD20 
cells. LHR strong was associated with tumors located exclusively on the tongue 
(p£0.0001) and with free tumor margins (p=0.035). There was a significant association 
between high CD4 immunoexpression with free tumor margins (p=0.016), patients who 
did not show disease progression (p=0.050) or second primary tumor (p=0.044). There 
was significant association of high CD8 immunoexpression with high CD20 (p£0.0001) 
and LHR strong (p=0.014). There was significant association of high CD20 
immunoexpression with LHR strong (p≤0.0001) and between low CD20 
immunoexpression and patients who died (p=0.003) and with tumors classified as high-
risk by HRA (p=0.004). Patients with LHR weak (p=0.029), high risk for HRA 
(p£0.0001) and low CD20 (p£0.0001) was associated with lower overall survival, which 
HRA (p£0.0001) and CD20 immunoexpression (p=0.002) remained with an 
independent value variable. The CD20+ B lymphocytes present at the tumor interface 
prove to be a significant independent prognostic factor and a possible biomarker for 
oral SCC. In addition, the difference in the immunoexpression of inflammatory cells 
present in the tumor microenvironment of the oral SCC may help further studies in 
search of a target for immune therapies. 
 
Keywords: Oral cancer; Squamous cell carcinoma, Immunohistochemistry, 
Inflammation; Antigens, CD20; CD4-Positive T-Lymphocytes; CD8-Positive T-
Lymphocytes. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O câncer de cavidade oral e orofaringe representam o sexto tipo de câncer 

mais comum no mundo, sendo o Brasil considerado um dos países de alta 

incidência.(1,2) De acordo com o INCA, o número de casos novos de câncer da 

cavidade oral esperados para o Brasil, para cada ano do triênio 2020-2022, será́ de 

11.180 casos em homens e de 4.010 em mulheres. Esses valores levam o câncer de 

boca a ser o quinto tumor maligno mais frequente entre os homens e o décimo terceiro 

entre as mulheres.(3) 

Os fatores de risco mais estabelecidos para o câncer de boca incluem o 

tabagismo e etilismo e, no caso do câncer de lábio, também a radiação solar.(2,3) O 

risco do tabagista é dose-dependente e diminui com o abandono do hábito vicioso. 

Estudos mostram que o hábito de fumar e beber possui efeito sinérgico, aumentando 

ainda mais o risco para este tipo de câncer.(2,4) 

Mais de 90% dos casos de câncer de boca são carcinoma de células 

escamosas (CCE). Esses tumores acometem mais frequentemente homens, na 5a e 

6a décadas de vida.(2) Língua, assoalho de boca e gengiva são os locais mais 

acometidos por este tipo tumoral, em diversas populações.(5,6) O CCE de boca (CCEB) 

demonstra natureza agressiva com propensão para invasão e metástase local 

precoce, em consequência as taxas de sobrevida em 5 anos ficam em torno de 50%, 

apresentando alto índice de mortalidade.(1,2)   

Atualmente os pacientes diagnosticados com CCEB são classificados de 

acordo com o sistema de estadiamento clínico de tumores - TNM (Tumor, linfonodo e 

Metástase) com o objetivo de planejar o tratamento e estimar a resposta clínica à 

terapia e a sobrevida. Este sistema vem realizando constantes atualizações, visando 

melhorar como indicador prognóstico. Recentemente, novos parâmetros foram 

incorporados a classificação, como a profundidade de invasão, que se somou a 

variável T, referente ao tamanho do tumor primário.(7)  

As classificações histopatológicas para o CCEB surgiram na tentativa de 

explicar o comportamento biológico discrepante de tumores com características 

clínicas semelhantes, visando otimizar o valor do estadiamento TNM e auxiliar na 

escolha terapêutica.(8) Diversas classificações histopatológicas para o CCEB foram 

desenvolvidas ao longo dos anos.(9,10,11,12,13,14,15,16,17) O sistema de classificação 
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histopatológica adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que se baseia na 

divisão dos CCE de acordo com o grau de diferenciação das células tumorais, 

pleomorfismo celular e atividade mitótica, apesar de universalmente aceito, não se 

correlaciona com os resultados clínicos, apresentando limitado impacto prognóstico e 

preditivo.(2) Portanto, novas classificações histopatológicas têm sido propostas para 

CCE de cabeça e pescoço com o objetivo de incorporar outras variáveis morfológicas 

como a Avaliação Histopatológica de Risco (AHR) e o Modelo Brotamento tumoral e 

Profundidade de invasão tumoral (BP).(8) Dentre esses outros parâmetros 

morfológicos destacam-se o padrão de invasão tumoral, invasão perineural, 

profundidade de invasão e resposta inflamatória linfocitária.(15,16,17) Os linfócitos 

associados aos tumores vêm sendo analisados em vários tipos de câncer e também 

no CCEB com evidente valor prognóstico como fator suplementar ao estadiamento 

TNM.(13,14,15,16) 

A inflamação é um importante elemento no microambiente tumoral e alvo de 

estratégias terapêuticas.(18,19) Essas células inflamatórias interagem com o tumor de 

maneiras conflitantes, sendo observados leucócitos antagonistas e promotores de 

tumores em quase todas as lesões neoplásicas. Enquanto a inflamação aguda é de 

natureza transitória e representa um fator de controle e reparo do dano tecidual, a 

inflamação associada ao tumor é do tipo crônico, não resolutivo, agindo como um fator 

de risco para o desenvolvimento inicial de um câncer e para a progressão 

tumoral.(18,20,21) Em tumores já estabelecidos, pode-se observar a presença de uma 

resposta imune associada ao sistema de defesa do hospedeiro, atuando na vigilância 

e tentando eliminar as células tumorais.(16)   Dentre as alterações fundamentais para o 

desenvolvimento das células cancerígenas citadas na literatura encontra-se a 

habilidade dessas células de evitar a destruição imune e de promover a inflamação 

do tumor.(22)   

Pesquisas sobre o microambiente tumoral em CCE de cabeça e pescoço 

buscam caracterizar o perfil e o papel do infiltrado inflamatório nessas neoplasias para 

possibilitar o desenvolvimento de biomarcadores prognósticos e terapias alvos mais 

específicas.(23,24,25,26,27,28,29) A resposta imune associada a tumores é complexa e 

envolve interação de diversos tipos de células do sistema imune inato e adaptativo 
(30,31) A imunidade antitumoral é representada por vários subtipos de linfócitos, 

incluindo células T CD8+ e CD4+ que compõem a imunidade adaptativa.(23,24) As 

citocinas secretadas por linfócitos T CD4+ exercem um papel essencial na proteção 
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contra o desenvolvimento de tumores. As células CD4+ podem destruir tumores 

através do recrutamento e ativação de células efetoras como linfócitos T CD8+, 

células citotóxicas, linfócitos B, macrófagos, eosinófilos e células NK (natural 

killer).(25,32) Existem muitas evidências de que os linfócitos infiltrantes de tumores (TIL) 

do tipo T CD8+ contribuem positivamente para a imunidade antitumoral.(33) As células 

T citotóxicas CD8+ agem como células de imunidade antitumoral em cooperação com 

as células auxiliares CD4+. Contudo, as quimiocinas no microambiente tumoral podem 

recrutar células auxiliares CD4+ e células reguladoras CD4+ (Treg), causando inibição 

da resposta antitumoral das células T citotóxicas CD8+.(22) 

Os linfócitos B também representam um componente do microambiente 

tumoral que vem sendo estudado em vários tipos de câncer.(23,26,27,33) Entretanto, seu 

papel ainda não foi bem esclarecido. Uma revisão sistemática de 54 estudos que 

avaliaram os linfócitos B infiltrantes de tumores, através da detecção imuno-

histoquímica do anticorpo CD20, em diversos tipos câncer encontrou um efeito 

prognóstico positivo em 50% dos estudos revisados, enquanto outros apresentaram 

um impacto prognóstico neutro (40,7%) ou negativo (9,3%).(33)   

Alguns estudos imuno-histoquímicos em carcinomas de boca, voltados para a 

identificação de células CD4+, CD8+ e CD20+ encontraram correlação das células 

inflamatórias, especialmente linfócitos T CD8+ e linfócitos B CD20+, com 

estadiamento e sobrevida. Esses achados são relevantes para o desenvolvimento de 

modelos preditivos simples de instituir e de fácil acesso para a rotina patológica.(23,24,27, 

28) 

O câncer de boca representa um problema de saúde pública no Brasil e em 

outros países do mundo, sem grandes melhorias no prognóstico e tratamento nos 

últimos anos. Devido aos diversos papéis do infiltrado inflamatório no câncer de boca, 

justifica-se caracterizar o perfil linfocitário, buscando estabelecer novos 

biomarcadores moleculares e indicadores de prognóstico, que possam aprimorar os 

sistemas de estadiamento e classificações histopatológicas utilizados para o câncer 

de boca, possibilitando tratamentos mais individualizados. Espera-se, através da 

caracterização imuno-histoquímica do infiltrado inflamatório linfocitário no câncer de 

boca, analisar a participação dessas células na carcinogênese oral e verificar a 

correlação do perfil linfocitário com o estadiamento e a sobrevida dos pacientes com 

CCE de língua e assoalho de boca. 
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2. PROPOSIÇÃO  

 
 

Nesta seção serão apresentados os objetivos do trabalho, assim como as 

hipóteses a serem investigadas. 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo desse trabalho é avaliar o impacto do infiltrado inflamatório 

linfocitário no prognóstico de pacientes acometidos por CCE em língua e/ou assoalho 

de boca, diagnosticados no Instituto Nacional de Câncer (INCA) no período de 1999 

a 2006.  

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

1- Caracterizar os dados sociodemográficos e clinicopatológicos da casuística de 

pacientes estudados; 

 

2- Aplicar as gradações histopatológicas da OMS, AHR e modelo BP na casuística 

estudada;  

 

3- Revisar as lâminas histopatológicas coradas em HE para caracterização da 

resposta linfocitária do hospedeiro (RLH) de acordo com a Avaliação 

Histopatológica de Risco (AHR); 

 

4- Caracterizar o perfil linfocitário na interface tumor-hospedeiro, através da 

análise semiquantitativa da imunoexpressão dos anticorpos anti-CD4, anti-CD8 

e anti-CD20; 

 

5- Associar o perfil linfocitário imuno-histoquímico com os dados 

sociodemográficos e clínico-patológicos da população de estudo; 
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6- Avaliar os resultados morfológicos e imuno-histoquímicos obtidos em relação  

à sobrevida global e livre de doença dos casos avaliados.  

 

 

 

Diante dos objetivos foram elaboradas as hipóteses:  

 

1) O perfil do infiltrado inflamatório linfocitário na interface tumor-hospedeiro 

impacta na sobrevida dos pacientes;  

 

2)  O padrão de expressão imuno-histoquímica para os linfócitos T CD4+, CD8+ e 

CD20 difere nos tumores avaliados e essa diferença correlaciona-se com o 

prognóstico dos pacientes.   
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Esse estudo foi desenvolvido em colaboração entre o Instituto Nacional de 

Câncer (INCA) e o Programa de Pós-Graduação de Odontologia (PPGO) da UFF, 

sendo realizado no Laboratório Associado de Pesquisas Clínicas Odontológicas 

(LPCO) da Faculdade de Odontologia da UFF, em parceria com Laboratório de 

Suporte à Pesquisa e Biologia Molecular da Divisão de Patologia (DIPAT), do INCA. 

 

3.1 População de Estudo 

 

Nesta seção serão abordados os dados sobre a população desse estudo. 

 

3.1.1 Comitê de Ética 

 

Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF sob o 

número de registro CAAE: 08781219.3.0000.5243 e pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do INCA sob o número de registro CAAE: 08781219.3.3001.5274 (Anexo 

2), dando continuidade ao trabalho desenvolvido na dissertação de mestrado da aluna 

Martha Bonel Ribas Moreira. 

 

3.1.2 Tipo e perfil da população de estudo  

 

Estudo observacional analítico de coorte retrospectivo composto inicialmente 

por 308 pacientes com CCE de língua e/ou assoalho de boca diagnosticados entre 01 

de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2006 no INCA. Foram incluídos tumores 

primários localizados em língua e/ou assoalho de boca, cujo tratamento inicial foi 

cirúrgico, com margens livres de tumor e submetidos a esvaziamento cervical no 

momento da ressecção do tumor. A partir do arquivo da DIPAT / INCA foi realizada 

uma revisão inicial dos blocos e lâminas disponíveis em relação a existência de 

material suficiente para realização da técnica de imuno-histoquímica. De cada caso 

foi selecionado o bloco mais representativo do tumor em relação a presença de tumor, 

inclusão satisfatória e quantidade de material para realização da técnica de imuno-

histoquímica. Os critérios de exclusão constaram de ausência de informações quanto 
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ao acompanhamento dos pacientes; ausência de lâminas e blocos de parafina 

disponíveis no arquivo; blocos de parafina com ausência de material representativo 

do tumor ou mal conservado para realização da técnica de imuno-histoquímica. Após 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão a casuística final foi de 255 casos. 

 

3.2 Imuno-Histoquímica 

 

De cada bloco selecionado foram feitos cortes histológicos de 3 µm de 

espessura e confeccionou-se 5 lâminas de cada caso: 1 lâmina comum para técnica 

histoquímica de Hematoxilina e Eosina (HE); 4 lâminas silanizadas para técnica de 

imuno-histoquímica, sendo 1 reserva. 

 

3.2.1 Técnica de Imuno-Histoquímica 

 

A técnica de Imuno-histoquímica (IHQ) foi realizada no Laboratório de Suporte 

à Pesquisa e Biologia Molecular da Divisão de Patologia (DIPAT), do INCA, em dois 

dias consecutivos. As lâminas comerciais, previamente tratadas com cargas 

(StarFrost, Knittel Glass / GER) contendo cortes de 3 µm foram imersas em 3 banhos 

de 5 minutos em xilol, seguidos de banhos rápidos em álcool 100%, 90%, 80% e 70%. 

O excesso de álcool foi retirado em água corrente por 3 minutos. A recuperação 

antigênica foi em Tampão Trilogy, (920P-07, Cell Marque / USA), à temperatura de 

98°C, utilizando-se o processo a vapor (Steamer, RI9132/01 / China), por 30 minutos. 

O bloqueio de peroxidase e o bloqueio de proteína foi feito utilizando-se o kit NovoLink 

Max Polymer Detection DS (RE7280-CE, Leica Microsystems / UK), por 5 minutos 

cada. A incubação com o anticorpo primário monoclonal de coelho, anti-CD4, (clone 

SP35, Cell Marque / USA), à diluição de 1:300; anticorpo monoclonal de coelho, anti-

CD8 (clone SP16, Cell Marque / USA), à diluição de 1:1000 e anticorpo monoclonal 

de camundongo, anti-CD20 (clone L26, Cell Marque / USA), à diluição de 1:1000, foi 

realizada “overnight”, à geladeira (Tabela 3.1). 

No segundo dia de técnica, as lâminas foram incubadas com o anticorpo pós-

primário e polímero (kit NovoLink Max Polymer Detection DS (RE7280-CE, Leica 

Microsystems / UK), ambos por 30 minutos. Para a revelação da reação utilizou-se o 

cromógeno Diaminobenzidina / DAB (kit NovoLink Max Polymer Detection DS 

(RE7280-CE, Leica Microsystems / UK), por 3 minutos. A contra coloração foi feita 
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com a hematoxilina de Harris, por 30 segundos. Após a retirada do excesso de 

hematoxilina em água corrente, as lâminas foram imersas em banhos de 70%, 80%, 

90%, 100% e xilol. Utilizou-se o bálsamo, para a montagem das lâminas, que foram 

analisadas ao microscópio óptico. 

Como controle positivo para cada anticorpo foi utilizado um linfonodo e o como 

controle negativo foi omitido o anticorpo primário durante a reação. 

 

Tabela 3.1: Protocolo utilizado na reação imuno-histoquímica referente aos anticorpos 
aplicados na presente população de estudo. 

 

A partir dos prontuários e dos laudos histopatológicos foram coletados dados 

sóciodemográficos, clínicopatológicos e de sobrevida dos pacientes (Tabela 3.2) 

inseridos em fichas de coleta de dados (Anexo 3) e posteriormente armazenados em 

um banco de dados.  

 

Tabela 3.2: Dados clínico-patológicos coletados dos pacientes. 

DADOS COLETADOS 

Dados demográficos 

Idade do paciente ao diagnóstico 
Sexo do paciente 
Escolaridade 
Tabagismo 
Etilismo 
Histórico de câncer na família 

Dados clínicos 
Localização anatômica 
cTNM – Estadiamento clínico * 
Tratamento e data do tratamento 

Dados histopatológicos 
(macroscópicos e microscópicos) 

pTNM – Estadiamento patológico * 
Profundidade de invasão * 
Espessura** 
Margens 
Classificações histopatológicas (OMS, AHR, Modelo BD) 

ANTICORPO     
PRIMÁRIO CLONE FORNECEDOR DILUIÇÃO TEMPO NO 

ANTICORPO 
RECUPERAÇÃO 

ANTIGÊNICA 
ANTICORPO 

SECUNDÁRIO DAB 

Anti-CD4 SP35 Cell Marque 1:300 Overnight 
Tampão Trilogy, 
vapor à 98°C, 

30 minutos 
Polímero 
Novolink 

3 
min 

Anti-CD8 SP16 Cell Marque 1:1000 Overnight 
Tampão Trilogy, 
vapor à 98°C, 

30 minutos 

Polímero 
Novolink 

3 
min 

Anti-CD20 L26 Cell Marque 1:1000 Overnight 
Tampão Trilogy, 
vapor à 98°C, 

30 minutos 

Polímero 
Novolink 

3 
min 
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Dados de seguimento 

Progressão 
Data e local da recorrência (quando presente) 
Segundo tumor primário 
Data do último acompanhamento  
Data do óbito  

* De acordo com a 8ª Edição da Classificação TNM, 2017, para o pTNM foi utilizada a 
profundidade de invasão na classificação da categoria T. 
** Dados referente a espessura coletados a partir do laudo histopatológico do INCA. 

 

Para o acompanhamento dos pacientes, a progressão foi registrada caso 

houvesse evidência de doença em até 6 meses após o tratamento. A recidiva local foi 

definida como câncer recorrente no local original do tumor ou próximo (<2 cm); a 

recidiva regional, como câncer em desenvolvimento nos linfonodos cervicais e a 

recidiva a distância como desenvolvimento do câncer em outra parte do corpo, todas 

em até 5 anos após o tratamento. Um segundo tumor primário foi definido como um 

segundo CCEB ocorrendo após 5 anos do tratamento, ou quando um tumor de tipo 

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

clinicamente normal. (4) 

 

3.3 Análise dos Resultados  

 

Nesta seção serão expostas as formas de análise dos resultados. 

 

 

3.3.1 Análise Histopatológica 

 

As lâminas coradas em HE de cada caso foram previamente examinadas ao 

microscópio de luz Nikon® Eclipse E200 por dois observadores (SQCL e MBRM)(34) 

para aplicação das classificações histopatológicas da OMS(2,35), da AHR(15) e Modelo 

BD(17) de acordo com seus respectivos critérios (Tabelas 3.3, 3.4 e 3.5). 
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Tabela 3.3: Classificação histopatológica proposta pela OMS, baseada na 
diferenciação celular (BARNES et al., 2005; EL-NAGGAR et al., 2017). 

CCEB BEM 
DIFERENCIADO 

MODERADAMENTE 
DIFERENCIADO 

POUCO 
DIFERENCIADO 

Semelhança com o 
epitélio de origem  

Muito presente Presente Pouca 

Ceratinização Proeminente Presente Mínima 
Pleomorfismo celular 
e nuclear 

Presente  Evidente Predomina 

Atividade mitótica 
(mitoses típicas e 
atípicas)  

Presente Evidente Numerosa 

Obs.: CCE bem diferenciados tendem a invadir em grandes ilhas, enquanto tumores menos diferenciados tendem 
a ter projeções denteadas/ em forma de dedo / pequenas ilhas / células individuais dispersas na frente invasiva. 
Observa-se ainda presença de estroma desmoplásico com ou sem resposta inflamatória do hospedeiro ao redor 
das células tumorais. A mucosa adjacente frequentemente mostra vários graus de displasia epitelial. Invasão 
perineural e linfovascular são observadas, mais frequentemente em tumores pouco diferenciados. 

(Adaptado de BARNES et al., 2005; EL-NAGGAR et al., 2017) 
 

Tabela 3.4: Avaliação histopatológica de risco para o carcinoma de células 
escamosas de boca (BRANDWEIN-GENSLER et al., 2005). 

Variável / Pontos 0 1 3 

Pior padrão de invasão 

Padrão 1: tumor invadindo 
amplamente o tecido; 

Padrão 2: tumor invade em    
forma de dedos; ou 

Padrão 3: ilhas de tumor com 
mais de 15 células 

Padrão 4: ilhas de tumor 
com menos de 15 células 

Padrão 5: 1 mm ou mais de 
tecido normal entre ilhas 

satélites tumorais e a interface 

Infiltrado linfocitário Contínuo e denso 
Grandes agregados, 

descontínuos ou qualquer 
foco de infiltrado 

Pouco (sem formar 
agregados) ou nenhum 

Invasão perineural Nenhum Pequenos nervos  
(diâmetro <1mm) Grandes nervos (³ 1mm) 

Pontuação de Risco 
(Soma dos Pontos) Risco de recorrência local Probabilidade de 

sobrevida total Indicação para radioterapia 

0 Baixo Boa Não 
1 ou 2 Intermediário Intermediário Não 

3 a 9 Alto Pobre Sempre 

(Adaptado de BRANDWEIN-GENSLER et al., 2005) 

 

Tabela 3.5: Modelo BP (botão tumoral e profundidade de invasão tumoral). 
BOTÃO TUMORAL E PROFUNDIDADE DE INVASÃO TUMORAL 

Baixo risco Profundidade de invasão <4 mm e Botão tumoral BP está 
ausente ou <5 botões. 

Risco intermediário 
1. Profundidade de invasão é <4mm, mas o tumor BP é formado 
por 5 ou mais botões; 
2. Tumor BP contendo menos de 5 botões na frente de invasão, 
mas com profundidade de invasão >4mm. 

Alto risco Profundidade de invasão >4 mm e tumor BP com mais de 5 
botões na frente de invasão. 

(Adaptado de SAWAZAKI-CALONE et al., 2015) 
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O recorte corado em HE para o presente estudo foi revisado ao microscópio de 

luz Olympus BX43® (Olympus, Tokyo, Japan) por dois observadores (SQCL e AFSAL) 

para quantificação do infiltrado inflamatório de acordo com a classificação AHR.(15) O 

infiltrado linfocitário na interface tumor-hospedeiro foi classificado como uma variável 

de três níveis, conforme a tabela 3.4. O padrão 1 (forte) foi assinalado quando o 

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

(intermediário) quando focos de infiltrado linfocitário denso estavam presentes na 

interface, mas de forma descontínua, sendo que a presença de qualquer foco 

inflamatório qualifica o tumor nesse nível. O padrão 3 (fraco) significa resposta 

limitada, sem formar focos de infiltrado ou ausência de resposta linfocitária. 

 
 

 

3.3.2 Análise Imuno-Histoquímica 

 

A avaliação imuno-histoquímica dos anticorpos anti-CD4, anti-CD8 e anti-CD20 

nos espécimes de CCE foi realizada através do microscópio óptico Olympus BX43® 

(Olympus, Tokyo, Japan), nas objetivas de 10x, 20x e 40x. As lâminas foram 

analisadas quanto à positividade nos linfócitos do infiltrado inflamatório presentes na 

interface tumor-hospedeiro. As marcações imuno-histoquímicas foram caracterizadas 

como positivas quando presente uma coloração acastanhada membranar dos 

linfócitos para os anticorpos anti-CD8 e CD20 e ainda uma coloração acastanhada da 

membrana e/ou citoplasma dos linfócitos, para o anticorpo anti-CD4, de acordo com 

o fabricante. 

A análise foi realizada por dois observadores (SQCL e AFSAL) e de forma 

semiquantitativa. Os casos que não demonstraram reatividade foram definidos como 

negativos e receberam o escore 0. Os casos que demonstraram reatividade até 30% 

foram considerados fracamente positivos e receberam o escore 1; os casos que 

demonstraram reatividade de 31% a 50% foram considerados moderadamente 

positivos e receberam o escore 2 e os casos que demonstraram reatividade acima de 

50% foram considerados fortemente positivos e receberam o escore 3.(36) Nos casos 

de discordância, os observadores discutiram os resultados até um consenso final. 
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3.3.3 Análise Estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas através do programa SPSS® 

(Statistical Package for Social Sciences), versão 20.0 para Windows e do software 

MedCalc®, versão 19.4 para Windows. 

As informações sociodemográficas, clínico-patológicas e de acompanhamento 

dos pacientes com CCEB foram registradas nas fichas de coleta armazenadas em 

uma planilha do Microsoft Excel® e em um banco de dados elaborado no software Epi 

Info versão 3.5.1 para Windows. A análise descritiva das características 

sociodemográficas e clínico-patológicas foi realizada 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. 

Para avaliar o ponto de corte (cutoff) da expressão imuno-histoquímica dos 

anticorpos anti-CD4, anti-CD8 e anti-CD20 foram utilizadas curvas ROC comparando 

o padrão de imunoexpressão (Anexo 4). 

Para avaliar a associação entre as variáveis sociodemográficas e clínico- 

patológicas com o desfecho de interesse, imunoexpressão dos anticorpos anti-CD4, 

anti-CD8, anti-CD20, perfil do infiltrado inflamatório linfocitário na interface tumor-

hospedeiro e as classificações histopatológicas (OMS, AHR e Modelo BP) no contexto 

do CCEB foi realizado o teste do Qui-quadrado e, quando necessário, o teste exato 

de Fisher.  

Foi feita a análise de sobrevida global e de sobrevida livre de doença, onde o 

tempo de seguimento utilizado para as análises de sobrevida foi feito em 60 meses.  

A sobrevida global (SG) foi calculada a partir da data do tratamento inicial até 

a data do óbito. Enquanto a sobrevida livre de doença (SLD) foi calculada a partir da 

data do tratamento inicial até a data de recorrência (local, regional ou a distância).(4)  

Uma avaliação exploratória inicial da sobrevida foi realizada utilizando-se o 

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

curvas para cada classificação. 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 
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pela significância estatística obtida na análise univariada. Foram retidas no modelo 

final apenas as variáveis que alcançaram significância estatística.  

Para todas as análises, as decisões estatísticas foram tomadas ao nível de 

significância de p≤0,05. 
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4. RESULTADOS  

 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados alcançados na pesquisa. 

 

4.1 Perfil da População do Estudo 

 
A população do estudo foi composta por 255 pacientes, na qual predominaram 

homens (78%) brancos (55,8%) com idade entre 41 e 59 anos (55,3%), variando de 

24 a 91 anos, com mediana da idade de 57 anos. Predominaram ainda, pacientes sem 

história de câncer na família (75,7%) e de baixa escolaridade (analfabeto a 1º grau) 

(79.8%). A maioria dos pacientes era tabagista (87%) e etilista (81%). A língua foi o 

sítio mais acometido (55,3%), o estadiamento clínico – cTNM II (40%) e estadiamento 

patológico – pTNM III (41,6%), os mais frequentes. Quando o estadiamento cTNM foi 

categorizado em inicial e avançado, o predomínio foi de estádio clínico inicial (I e II) 

(58%) e estádio patológico avançado (III e IV) (78,4%). Foram identificados 73 casos 

(28,6%) de recidiva, sendo a maioria regional (43,7%), seguida por recidiva local 

(40,8%) entretanto a maioria dos pacientes não apresentou progressão da doença 

(77,6%) ou segundo tumor primário (85,1%). A maioria dos pacientes veio a óbito 

(64,3%) (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1: Características sociodemográficas e clínico-patológicas dos pacientes 
(n=255).  

 
Variável Categoria n (%) 

Sexo 
Masculino 199 (78%) 
Feminino 56 (22%) 

Cor da Pele 

Branco 139 (54,5%) 
Pardo 79 (31%) 

Preto 
Sem informação 

31 (12,2%) 
6 (2,4 %) 

Idade 
≤40 anos 
41-60 anos 

17 (6,7%) 
141 (55,3%) 

>60 anos 97 (38%) 

Escolaridade 
Baixa (Analfabeto e 1º grau) 201 (78,8%) 
Alta (2º grau e Superior) 
Sem informação 

51 (20%) 
3 (1,2%) 

Tabagismo 
Sim e ex 221 (86,7%) 
Não 
Sem informação 

33 (12,9%) 
1 (0,4%) 
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Etilismo 
 

Sim, social e ex 205 (80,4%) 
Não 
Sem informação 

48 (18,8%) 
2 (0,8%) 

Histórico de câncer  
na família 

Sim 
Não 

62 (24,3%) 
193 (75,7%) 

 Assoalho bucal 47 (18,4%) 
Localização  Língua 141 (55,3%) 

 Ambos 67 (26,3%) 

Tratamento Adjuvante Sim 
Não 

152 (59,6%) 
103 (40,4%) 

Estadiamento Clínico 
cTNM 

I 
II 
III 
IV 

46 (18%) 
102 (40%) 
76 (29,8%) 
31 (12,2%) 

Estadiamento Clínico 
cTNM – Categorizado 

Inicial (I + II) 
Avançado (III + IV) 

148 (58%) 
107 (42%) 

Estadiamento Patológico 
pTNM 

I 
II 
III 
IV 

11 (4,3%) 
44 (17,3%) 
106 (41,6%) 
94 (36,9%) 

Estadiamento Patológico 
pTNM – Categorizado 

Inicial (I + II) 
Avançado (III + IV) 

55 (21,6%) 
200 (78,4%) 

Espessura Tumoral £ 0,5 cm 
> 0,5 cm 

33 (12,9%) 
222 (87,1%) 

Margens Livres 
Livres após ampliação  

199 (78%) 
56 (22%) 

Progressão da Doença Sim 
Não 

57 (22,4%) 
198 (77,6%) 

Recidiva Sim  
Não 

73 (28,6%) 
182 (71,4%) 

Tipo de Recidiva 
(n=73) 

 

Local 29 (39,7%) 

Regional 31 (42,5%) 
À distância 
Sem informação 

11 (15,1%) 
2 (2,7%) 

Segundo Tumor Primário 
Sim 
Não 

38 (14,9%) 
217 (85,1%) 

Óbito Sim 
Não 

164 (64,3%) 
91 (35,7%) 

 

 

4.2 Resultados Histopatológicos  

 

A análise histopatológica das lâminas de todos os tumores foi realizada por dois 

observadores (SQCL e MBRM) com aplicação das classificações histopatológicas da 

OMS(2), da AHR(15) e Modelo BD(17) (Tabela 4.2).  
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Tabela 4.2: Características histopatológicas dos pacientes (n=255). 
Variável Categoria n (%) 

Classificação 
OMS 

Bem diferenciado 
Moderadamente diferenciado 
Pouco diferenciado 

4 (1,6%) 
223 (87,5%) 

28 (11%) 

Padrão de 
invasão 

Tipo 1 - tumor invadindo amplamente o tecido 
Tipo 2 - tumor invade em    forma de dedos 
Tipo 3 - ilhas de tumor com mais de 15 células 
Tipo 4 - ilhas de tumor com menos de 15 células 
Tipo 5 - células isoladas 

1 (0,4%) 
11 (4,3%) 
35 (13,7%) 
204 (80%) 
4 (1,6%) 

Infiltrado 
inflamatório 

Tipo 1 (Forte) - contínuo e denso 
Tipo 2 (Intermediário) - agregados, descontínuos ou qualquer foco  
Tipo 3 (Fraco) - pouco ou nenhum 

117 (45,9%) 
113 (44,3%) 
25 (9,8%) 

Invasão 
perineural 

Sem invasão 
Pequenos nervos 
Grandes nervos 

63 (24,7%) 
188 (73,7%) 

4 (1,6%) 

Classificação 
AHR 

Baixo risco 
Risco intermediário  
Alto risco 

18 (7,1%) 
126 (49,4%) 
111 (43,5%) 

Brotamento 
tumoral 

Presente 
Ausente 

152 (59,6%) 
103 (40,4%) 

Profundidade de 
invasão tumoral 

<4mm 
³4mm 

22 (8,6%) 
233 (91,4%) 

Classificação 
BP 

Baixo risco 
Risco intermediário  
Alto risco 

15 (5,9%) 
94 (36,9%) 
146 (57,3%) 

 
Predominaram os tumores moderadamente diferenciados (87,5%) pela 

classificação histopatológica da OMS 2017(2), padrão de invasão em ilhas de tumor 

com menos de 15 células (80%), infiltrado inflamatório contínuo e denso (45,9%), 

invasão perineural de pequenos nervos (73,7%), classificados como de risco 

intermediário (49,4%) através da Avaliação Histopatológica de Risco (AHR)(15), 

presença de brotamentos tumorais (59,6%), profundidade de invasão ³4mm (91,4%) 

e de alto risco (57,3%) no Modelo Brotamento tumoral e Profundidade de invasão 

tumoral (BP)(17)  (Figuras 4.1, 4.2 e 4.3). 

 

 
Figura 4.1: Classificação Histopatológica da OMS. A: CCE bem diferenciado; B: CCE 
moderadamente diferenciado; C: CCE pouco diferenciado. 
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Figura 4.2: Avaliação Histopatológica de Risco. A: CCE de baixo risco; B: CCE de 
risco intermediário; C: CCE de alto risco.  
 

 
Figura 4.3: Modelo Brotamento Tumoral e Profundidade de Invasão. A CCE de baixo 
risco; B: CCE de risco intermediário; C: CCE de alto risco. Campo superior direito: 
visão panorâmica; Campo inferior direito medida de profundidade de invasão.  
 

 A análise da resposta linfocitária do hospedeiro (RLH) no HE das lâminas 

selecionadas de cada caso para realizar avaliação IHQ foi revisada por dois 

observadores (SQCL e AFSAL) para quantificação do infiltrado inflamatório na 

interface tumor-hospedeiro em três níveis, de acordo com AHR.(15) Predominaram os 

padrões de infiltrado inflamatório forte - contínuo e denso (45,9%) e intermediário - 

grandes agregados, descontínuos ou qualquer foco de infiltrado inflamatório (44,3%) 

(Figura 4.4).  
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Figura 4.4 Resposta linfocitária do hospedeiro: A- Infiltrado linfocitário (IL) do tipo 
1 - Forte: melhor resposta, rima densa e contínua em toda a interface tumor-
hospedeiro; B- Todas as ilhas estão envolvidas pelo IL (Objetiva de 10x); C- IL do tipo 
2 - Intermediário: resposta intermediária, há pelo menos um nódulo linfoide. 
Observam-se áreas tumorais com e sem a presença de IL; D- Nódulo linfoide ocupa 
mais que a metade do campo no aumento de 20x;  E- IL do tipo 3 - Fraco: resposta 
limitada, pouco ou nenhum IL. Não são observados nódulos linfoides;  F- Os linfócitos 
não ocupam mais do que a metade do campo no aumento de 20x. (A, C, D – Objetiva 
de 4x). 

 

4.3 Resultados Imuno-histoquímicos 

 

O resultado da avaliação da imunoexpressão semi-quantitativa das proteínas 

CD4, CD8 e CD20 em relação a positividade encontram-se descritos na tabela 4.3. O 

padrão de marcação dos anticorpos analisados foi variável. O anticorpo anti-CD4 

demonstrou marcação membranar e citoplasmática acastanhada de intensidade fraca. 

O anticorpo anti-CD8 demonstrou marcação membranar acastanhada de intensidade 

forte. E o anticorpo anti-CD20 demonstrou marcação membranar de intensidade forte.  



27 
 

 

Após estabelecer os pontos de corte (cutoff) através da análise das curvas ROC 

comparando os padrões de imunoexpressão dos anticorpos avaliados (Anexo 4), 

prevaleceram casos com alta imunoexpressão para dois marcadores imuno-

histoquímicos, com positividade >30% para a imunoexpressão das proteínas CD4 

(54,5%) e CD8 (63,5%). Em relação a imunoexpressão de CD20, predominaram os 

casos com baixa imunoexpressão, apresentando positividade ≤50% (54,9%). Esse 

último (CD20) demonstrando o maior percentual de positividade dentre os três 

anticorpos sem nenhum caso negativo (Tabela 4.3). (Figura 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5 Caracterização imuno-histoquímica do infiltrado inflamatório: 
Marcador CD4 (A: score fracamente positivo < 30%; B: score moderadamente 
positivo 31% a 50%; C: score fortemente positivo > 50%). Marcador CD8 (D: score 
fracamente positivo < 30%; E: score moderadamente positivo 31% a 50%; F: score 
fortemente positivo > 50%). Marcador CD20 (G: score fracamente positivo < 30%; H: 
score moderadamente positivo 31% a 50%; I: score fortemente positivo > 50%). 
(Objetiva de 40X). 
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Tabela 4.3: Resultados imuno-histoquímicos da expressão dos marcadores CD4, CD8 
e CD20 nos tumores avaliados (n=255).  

 
 

4.4 Resultados das Associações Estatísticas 

 

4.4.1 Infiltrado Inflamatório 

 

Em relação a resposta linfocitária do hospedeiro (RLH), houve associação 

estatisticamente significante do infiltrado inflamatório do tipo 1 (forte) com tumores 

localizados em língua (p£0,0001), margens tumorais livres (p=0,035), escore de risco 

intermediário da classificação AHR (p£0,0001) e alta imunoexpressão de CD8 

(p=0,014) e de CD20 (p£0,0001). Já o infiltrado inflamatório do tipo 2 (intermediário) 

apresentou associação com baixa escolaridade (p=0,043), etilismo (p=0,015), 

espessura >0,5 cm (p=0,016), presença de brotamentos tumorais (p=0,014), 

classificação do Modelo BP de alto risco (p=0,043)  (Tabela 4.4).   

 

Tabela 4.4: Frequências absolutas e relativas de variáveis independentes em relação 
à classificação do infiltrado inflamatório da AHR (n=255). 

Variável Categoria INFILTRADO INFLAMATÓRIO (RLH) 
  Forte n (%) Intermediário n (%) Fraco n (%) p 

Escolaridade Baixa 83 (32,9%) 97 (38,5%) 21 (8,3%) 0,043 
Alta 31 (12,3%) 16 (6,3%) 4 (1,6%) 

Etilismo Sim, social e ex 85 (33,6%) 98 (38,7%) 22 (8,7%) 0,015 
Não 31 (12,3%) 14 (5,5%) 3 (1,2%) 

Localização 
tumoral 

Assoalho de boca 13 (5,1%) 23 (9%) 11 (4,3%) 

≤0,0001 Língua 83 (32,5%) 51 (20%) 7 (2,7%) 

Ambos 21 (8,2%) 39 (15,3%) 7 (2,7%) 
Espessura 

tumoral 
≤0,5 cm 22 (8,6%) 11 (4,3%) 0 (−) 0,016 
>0,5 cm 95 (37,3%) 102 (40%) 25 (9,8%) 

Anticorpo Categoria n (%) Anticorpo Categoria n (%)

0 (Negativa)   53 (20,8%)

1 (£30%) 63 (24,7%)

2 (31 - 50%) 57 (22,4%)

3 (>50%) 82 (32,2%)

0 (Negativa) 6 (2,4%)

1 (£30%) 87 (34,1%)

2 (31 - 50%) 66 (25,9%)

3 (>50%) 96 (37,6%)

0 Negativa 0 (−)

1 (£30%) 53 (20,8%)

2 (31 - 50%) 87 (34,1%)

3 (>50%) 115 (45,1%)
Alta (>50%)

Baixa (£50%) 140 (54,9%)

115 (45,1%)

Baixa (£30%) 93 (36,5%)

Alta (>30%) 162 (63,5%)

Baixa (£30%) 116 (45,5%)

Alta (>30%) 139 (54,5%)

Anti-CD20
Anti-CD20 

categorizado

Anti-CD4

Anti-CD8

Anti-CD4 
categorizado

Anti-CD8 
categorizado
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Margens 
tumorais 

Livres 99 (38,8%) 84 (32,9%) 16 (6,3%) 0,035 
Livres após ampliação 18 (7,1%) 29 (11,4%) 9 (3,5%) 

Classificação 
AHR 

Baixo risco 17 (6,7%) 1 (0,4%) 0 (−) 
≤0,0001 Risco intermediário  98 (38,4%) 27 (10,6%) 1 (0,4%) 

Alto risco 2 (0,8%) 85 (33,3%) 24 (9,4%) 
Brotamentos 

tumorais 
Presente 59 (23,1%) 74 (29%) 19 (7,5%) 0,014 
Ausente 58 (22,7%) 39 (15,3%) 6 (2,4%) 

Classificação 
BP 

Baixo risco 9 (3,5%) 6 (2,4%) 0 (−) 
0,043 Risco intermediário  52 (20,4%) 36 (14,1%) 6 (2,4%) 

Alto risco 56 (22%) 71 (27,8%) 19 (7,5%) 

Anti-CD4 
categorizado 

Baixa expressão 51 (20%) 54 (21,2%) 11 (4,3%) 
0,805 

Alta expressão 66 (25,9%) 59 (23,1%) 14 (5,5%) 

Anti-CD8 
categorizado 

Baixa expressão 32 (12,5%) 48 (18,8%) 13 (5,1%) 0,014 
Alta expressão 85 (33,3%) 65 (25,5%) 12 (4,7%) 

Anti-CD20 
categorizado 

Baixa expressão 50 (19,6%) 67 (26,3%) 23 (9%) ≤0,0001 
Alta expressão 67 (26,3%) 46 (18%) 2 (0,8%) 

 

 

4.4.2 Expressão Imuno-histoquímica 

 

Na análise da expressão imuno-histoquímica do anticorpo CD4 houve 

associação significativa entre a alta imunoexpressão de CD4 com margens tumorais 

livres (p=0,016), pacientes que não apresentaram progressão da doença (p=0,050) 

ou segundo tumor primário (p=0,044), padrão de invasão do tipo 4 da AHR (p=0,042), 

invasão perineural de pequenos nervos da AHR (p=0,042) e alta imunoexpressão de 

CD8 (p£0,0001) (Tabela 4.5). 

Em relação ao anticorpo CD8 houve associação estatisticamente significativa 

entre a alta imunoexpressão de CD8 com tabagismo (p=0,004), etilismo (p=0,041), 

alta imunoexpressão de CD4 (p£0,0001) e de CD20 (p£0,0001) (Tabela 4.5). 

Para o anticorpo CD20 demonstrou associação estatisticamente significativa 

entre a sua baixa imunoexpressão e pacientes que não apresentaram progressão da 

doença (p=0,014), que vieram a óbito (p=0,003), com tumores classificados como de 

alto risco pela AHR (p=0,004). Já a alta imunoexpressão de CD20 esteve relacionada 

com tumores localizados em língua (p=0,038), e de CD8 (p£0,0001) (Tabela 4.5)



30 
 

 

Tabela 4.5: Frequências absolutas e relativas de variáveis independentes em relação à expressão imuno-histoquímica dos anticorpos anti-CD4, 
anti-CD8 e anti-CD20 (n=255).  

Variável Categoria Anti-CD4 Anti-CD8 Anti-CD20 
    Baixa n (%) Alta n (%) p Baixa n (%) Alta n (%) p Baixa n (%) Alta n (%) p 

Tabagismo Sim e ex 99 (39%) 122 (48%) 0,295 88 (34,6%) 133 (52,4%) 0,004 125 (49,2%) 96 (37,8%) 0,157 Não 17 (6,7%) 16 (6,3%) 5 (2%) 28 (11%) 15 (5,9%) 18 (7,1%) 

Etilismo Sim, social e ex 94 (37,2%) 111 (43,9%) 0,460 81 (32%) 124 (49%) 0,041 117 (46,2%) 88 (34,8%) 0,162 Não 21 (8,3%) 27 (10,7%) 12 (4,7%) 36 (14,2%) 23 (9,1%) 25 (9,9%) 

Localização 
tumoral 

Assoalho de boca 25 (9,8%) 22 (8,6%) 
0,275 

21 (8,2%) 26 (10,2%) 
0,419 

33 (12,9%) 14 (5,5%) 
0,038 Língua 58 (22,7%) 83 (32,5%) 48 (18,8%) 93 (36,5%) 69 (27,1%) 72 (28,2%) 

Ambos 33 (12,9%) 34 (13,3%) 24 (9,4%) 43 (16,9%) 38 (14,9%) 29 (11,4%) 
Margens 
tumorais 

Livres 98 (38,4%) 101 (39,6%) 0,016 75 (29,4%) 124 (48,6%) 0,275 110 (43,1%) 89 (34,9%) 0,469 Livres após ampliação 18 (7,1%) 38 (14,9%) 18 (7,1%) 38 (14,9%) 30 (11,8%) 26 (10,2%) 
Progressão da 

doença 
Sim 20 (7,8%) 37 (14,5%) 0,050 19 (7,5%) 38 (14,9%) 0,346 39 (15,3%) 18 (7,1%) 0,014 Não 96 (37,6%) 102 (40%) 74 (29%) 124 (48,6%) 101 (39,6%) 97 (38%) 

Segundo 
tumor primário 

Sim 12 (4,7%) 26 (10,2%) 0,044 12 (4,7%) 26 (10,2%) 0,313 19 (7,5%) 19 (7,5%) 0,314 Não 104 (40,8%) 113 (44,3%) 81 (31,8%) 136 (53,3%) 121 (47,5%) 96 (37,6%) 

Óbito Sim 70 (27,5%) 94 (36,9%) 0,141 55 (21,6%) 109 (42,7%) 0,121 101 (39,6%) 63 (24,7%) 0,003 Não 46 (18%) 45 (17,6%) 38 (14,9%) 53 (20,8%) 39 (15,3%) 52 (20,4%) 

Padrão de 
invasão da 

AHR 

Tipo 1 1 (0,4%) 0 (−) 

0,042 

1 (0,4%) 0 (−) 

0,281 

1 (0,4%) 0 (−) 

0,543 
Tipo 2 5 (2%) 6 (2,4%) 2 (0,8%) 9 (3,5%) 5 (2%) 6 (2,4%) 
Tipo 3 23 (9%) 12 (4,7%) 16 (6,3%) 19 (7,5%) 23 (9%) 12 (4,7%) 
Tipo 4 84 (32,9%) 120 (47,1%) 72 (28,2%) 132 (51,8%) 109 (42,7%) 95 (37,3%) 
Tipo 5 3 (1,2%) 1 (0,4%) 2 (0,8%) 2 (0,8%) 2 (0,8%) 2 (0,8%) 

Invasão 
perineural da 

AHR 

Sem invasão 37 (14,5%) 26 (10,2%) 
0,042 

27 (10,6%)  36 (14,1%) 
0,169 

37 (14,5%) 26 (10,2%) 
0,397 Pequenos nervos 78 (30,6%) 110 (43,1%) 66 (25,9%) 122 (47,8%) 102 (40%) 86 (33,7%) 

Grandes nervos 1 (0,4%) 3 (1,2%) 0 (−) 4 (1,6%) 1 (0,4%) 3 (1,2%) 

Classificação 
AHR 

Baixo risco 10 (3,9%) 8 (3,1%) 
0,530 

8 (3,1%) 10 (3,9%) 
0,189 

11 (4,3%) 7 (2,7%) 
0,004 Risco intermediário  59 (23,1%) 67 (26,3%) 39 (15,3%) 87 (34,1%) 56 (22%) 70 (27,5%) 

Alto risco 47 (18,4%) 64 (25,1%) 46 (18%) 65 (25,5%) 73 (28,6%) 38 (14,9%) 
Anti-CD4 

categorizado 
Baixa expressão − − − 60 (23,5%) 56 (22%) ≤0,0001 70 (27,5%) 46 (18%) 0,071 Alta expressão − − 33 (12,9%) 106 (41,6%) 70 (27,5%) 69 (27,1%) 

Anti-CD8 
categorizado 

Baixa expressão 60 (23,5%) 33 (12,9%) ≤0,0001 − − − 73 (28,6%) 20 (7,8%) ≤0,0001 Alta expressão 56 (22%) 106 (41,6%) − − 67 (26,3%) 95 (37,3%) 
Anti-CD20 

categorizado 
Baixa expressão 70 (27,5%) 70 (27,5%) 0,071 73 (28,6%) 67 (26,3%) ≤0,0001 − − − Alta expressão 46 (18%) 69 (27,1%) 20 (7,8%) 95 (37,3%) − − 
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4.4.3 Sobrevida Global 
 

A sobrevida global média dos pacientes foi de 54,32 meses, mínimo de 1,17 

meses e máximo de 222,10 meses (mediana 48 meses e [IC 95% 41,82-55,77]). 
Pacientes submetidos a tratamento adjuvante (p=0,008), com tumores 

classificados com estadiamento patológico IV (p£0,0001), com espessura tumoral 

>0,5cm (p=0,004), margens tumorais livres após ampliação (p=0,009), progressão da 

doença (p£0,0001), recidiva  (p=0,010), padrão de invasão tipo 5 da AHR (p=0,045), 

infiltrado inflamatório tipo 3 da AHR (p=0,029), com invasão perineural de grandes 

nervos da AHR (p£0,0001), classificados como de alto risco para AHR (p£0,0001), 

com presença de brotamentos tumorais (p£0,0001), classificados como de alto risco 

para o modelo BP (p£0,0001) e com baixa imunoexpressão de CD20 (p£0,0001) 

apresentaram uma menor sobrevida global (Figura 4.6). 
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Logo, a análise univariada de Cox ressaltou as variáveis sexo, tratamento 

adjuvante, estadiamento patológico, espessura tumoral, margens tumorais, 

progressão da doença, recidiva, classificação da OMS, padrão de invasão da AHR, 

infiltrado inflamatório da AHR, invasão perineural da AHR, classificação AHR, 

brotamentos tumorais, profundidade de invasão, classificação BP e imunoexpressão 

de CD4, CD8 e CD20 como fatores de risco para a ocorrência de óbito no CCE em 

língua e/ou assoalho de boca (Tabela 4.6).  

Após a regressão univariada de Cox, as variáveis incluídas no modelo múltiplo 

foram ajustadas por idade e estadiamento clínico, onde tratamento adjuvante 

(HR=1,40 [IC 95% 1,00-1,95] p=0,048), estadiamento patológico (HR=5,88 [IC 95% 

2,96-11,66] p£0,0001), espessura tumoral (HR=1,96 [IC 95% 1,13-1,41] p=0,016), 

margens tumorais (HR=1,49 [IC 95% 1,03-2,14] p=0,031), progressão da doença 

(HR=9,15 [IC 95% 6,24-13,42] p£0,0001), recidiva (HR=1,48 [IC 95% 1,08-2,04] 

p=0,014), invasão perineural da AHR (HR=10,08 [IC 95% 3,14-32,29] p£0,0001), 

classificação AHR (HR=2,84 [IC 95% 1,36-5,91] p£0,0001), brotamentos tumorais 

(HR=1,76 [IC 95% 1,26-2,44] p=0,001), classificação BP (HR=2,19 [IC 95% 0,94-5,12] 

p=0,002) e imunoexpressão de CD20 (HR=1,66 [IC 95% 1,21-2,29] p=0,002) 

permaneceram no modelo, como variáveis de valor independente na análise da 

sobrevida global (Tabela 4.6). 
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Tabela 4.6: Análise da sobrevida global: Avaliação do risco de ocorrência de óbito no 
CCE em língua e/ou assoalho de boca em função das características 
sociodemográficas, clínico-patológicas e imuno-histoquímicas. 

SOBREVIDA GLOBAL Univariada Múltipla * 
Variável Categoria HR (95% IC) p HR (95% IC) p 

Sexo 
Feminino  Referência 0,184 Referência − Masculino 1,28 (0,87-1,89) − 

Tratamento 
Adjuvante 

Não Referência 0,008 Referência 0,048 Sim 1,51 (1,10-2,09) 1,40 (1,00-1,95) 

Estadiamento 
Patológico 

pTNM I Referência  

£0,0001 

Referência 

£0,0001 pTNM II 2,80 (1,43-5,48) 2,71 (1,34-5,51) 
pTNM III 3,43 (1,75-6,72) 3,38 (1,65-6,91) 
pTNM IV 5,87 (3,11-11,08) 5,88 (2,96-11,66) 

Espessura 
tumoral 

≤0,5 cm Referência 0,004 Referência 0,016 >0,5 cm 2,15 (1,24-3,71) 1,96 (1,13-3,41) 
Margens 
tumorais 

Livres Referência 0,009 Referência 0,031 Livres após ampliação 1,57 (1,10-2,24) 1,49 (1,03-2,14) 
Progressão da 

doença 
Não Referência 

£0,0001 Referência 
£0,0001 Sim 8,70 (6,01-12,59) 9,15 (6,24-13,42) 

Recidiva 
Não Referência 0,010 Referência 0,014 Sim 1,49 (1,08-2,04) 1,48 (1,08-2,04) 

Classificação 
Histopatológica 

(OMS) 

Bem diferenciado Referência 
0,099 

Referência 
− Moderadamente diferenciado 3,11 (0,43-22,24) − 

Pouco diferenciado 4,56 (0,61-33,90) − 

Padrão de 
invasão da AHR 

Tipo 1 Referência 

0,045 

Referência 

− 
Tipo 2 1,06 (0,12-1,34) − 
Tipo 3 0,61 (0,04-1,28) − 
Tipo 4 1,23 (0,34-1,77) − 
Tipo 5 1,88 (0,31-2,12) − 

Infiltrado 
inflamatório da 

AHR 

Tipo 1 Referência 
0,029 

Referência 
− Tipo 2 1,26 (0,91-1,75) − 

Tipo 3 1,85 (1,13-3,02) − 
Invasão 

perineural da 
AHR 

Sem invasão Referência 
£0,0001 

Referência 
£0,0001 Pequenos nervos 2,74 (1,78-4,20) 2,67 (1,73-4,11) 

Grandes nervos 8,40 (2,89-24,40) 10,08 (3,14-32,29) 

Classificação 
AHR 

Baixo risco Referência  
£0,0001 

Referência 
£0,0001 Risco intermediário  1,52 (0,73-3,16) 1,58 (0,76-3,30) 

Alto risco 2,86 (1,38-5,94) 2,84 (1,36-5,91) 
Brotamentos 

tumorais 
Ausente Referência 

£0,0001 Referência  0,001 Presente 1,82 (1,31-2,52) 1,76 (1,26-2,44) 
Profundidade de 

invasão 
<4 mm Referência 0,060 Referência  − ≥4 mm 1,79 (0,94-3,39) − 

Classificação BP 
Baixo risco Referência  

£0,0001 
Referência 

0,002 Risco intermediário  1,45 (0,62-3,37) 1,24 (0,52-2,95) 
Alto risco 2,62 (1,15-5,96) 2,19 (0,94-5,12) 

CD4 
Categorizado 

Alta expressão Referência 
0,189 

Referência  
− Baixa expressão 0,83 (0,61-1,13) − 

CD8 
Categorizado 

Alta expressão Referência 0,145 Referência  − Baixa expressão 1,25 (0,91-1,73) − 
CD20 

Categorizado 
Alta expressão Referência 

£0,0001 Referência  0,002 Baixa expressão 1,71 (1,24-2,34) 1,66 (1,21-2,29) 
* Ajustado por idade e estadiamento clínico. 

 



35 
 

 

 
 
4.4.4 Sobrevida Livre de Doença 
 

A sobrevida livre de doença média dos pacientes foi de 44,37 meses, mínimo 

de 2,23 meses e máximo de 216,80 meses (mediana 23,40 meses e [IC 95% 20,53-

31,21]). 

Pacientes classificados em estadiamento patológico IV (p=0,050), sem 

progressão da doença (p=0,027), que vieram à óbito (p£0,0001), com invasão 

perineural de grandes nervos da AHR (p=0,037) e com presença de brotamentos 

tumorais (p=0,006) apresentaram uma sobrevida livre de doença menor (Figura 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 4.7: Curvas de sobrevida livre de doença da população com CCE em língua 
e/ou assoalho de boca pelo método Kaplan-Meier em função das características 
sociodemográficas, clínico-patológicas e imuno-histoquímicas. 
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A análise univariada de Cox ressaltou as variáveis estadiamento patológico, 

progressão da doença, óbito, infiltrado inflamatório da AHR, invasão perineural da 

AHR, classificação AHR, brotamentos tumorais, classificação BP e imunoexpressão 

de CD4, CD8 e CD20 como fatores de risco para a ocorrência de recidiva no CCE em 

língua e/ou assoalho de boca (Tabela 4.7). 

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

apenas a variável brotamentos tumorais (HR=1,95 [IC 95% 1,18-3,23] p=0,009) 

permaneceu no modelo, como variável de valor independente na análise da sobrevida 

livre de doença (Tabela 4.7). 
 
Tabela 4.7: Análise da sobrevida livre de doença: Avaliação do risco de ocorrência de 
recidiva no CCE em língua e/ou assoalho de boca 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 

Estadiamento 
Patológico 

pTNM I Referência  

0,050 

Referência 

− pTNM II 1,73 (0,84-3,55) − 
pTNM III 0,92 (0,40-2,13) − 
pTNM IV 2,03 (1,01-4,11) − 

Progressão da 
doença 

Não Referência 0,027 Referência − Sim 0,14 (0,20-1,06) − 

Óbito 
Não Referência £0,0001 Referência − Sim 7,09 (3,70-13,60) − 

Infiltrado 
inflamatório da 

AHR 

Tipo 1 Referência 
0,089 

Referência 
− Tipo 2 1,22 (0,74-2,00) − 

Tipo 3 2,18 (1,07-4,47) − 
Invasão 

perineural da 
AHR 

Sem invasão Referência 
0,037 

Referência 
− Pequenos nervos 2,03 (1,14-3,59) − 

Grandes nervos 3,27 (0,42-25,13) − 

Classificação 
AHR 

Baixo risco Referência  
0,060 

Referência 
− Risco intermediário  3,43 (0,83-14,24) − 

Alto risco 4,54 (1,08-19,00) − 
Brotamentos 

tumorais 
Ausente Referência 0,006 Referência  0,009 Presente 1,96 (1,20-3,21) 1,95 (1,18-3,23) 

Classificação 
BP 

Baixo risco Referência  
0,064 

Referência 
− Risco intermediário  1,53 (0,46-5,08) − 

Alto risco 2,48 (0,77-8,01) − 
CD4 

Categorizado 
Alta expressão Referência 0,068 Referência  − Baixa expressão 1,66 (0,95-2,89) − 

CD8 
Categorizado 

Alta expressão Referência 0,115 Referência  − Baixa expressão 1,44 (0,90-2,29) − 
CD20 

Categorizado 
Alta expressão Referência 0,055 Referência  − Baixa expressão 1,56 (0,98-2,50) − 

* Ajustado por idade e estadiamento clínico. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

O CCEB é um dos tipos mais comum de câncer de cabeça e pescoço que 

apresenta uma incidência mundial crescente e agravamento do prognóstico, somando 

aproximadamente 350 mil casos novos e 177 mil mortes em 2018.(37,38) No Brasil, 

representa um problema de saúde pública, com número aproximado de 15 mil casos 

novos estimado para cada ano do triênio 2020-2022, sendo o 5º tumor maligno mais 

comum nos homens e o 13º nas mulheres.(3) Portanto, a avaliação de fatores que 

influenciam o prognóstico são importantes para melhorar o tratamento e prognóstico 

do CCEB.  

Este estudo analisou imuno-histoquimicamente a resposta imune linfocitária 

através dos anticorpos CD4, CD8 e CD20 em pacientes com CCEB e demostrou que 

estes podem funcionar como possíveis fatores preditivos importantes para o desfecho 

do paciente. Embora pesquisas anteriores já tenham examinado o papel das células 

inflamatórias presentes no microambiente tumoral dos CCEB, a maioria dos estudos 

analisou uma amostra pequena e em vários sítios da região de cabeça e 

pescoço.(23,24,27, 28) Esta pesquisa incluiu 255 pacientes com câncer de boca tratados 

cirurgicamente no Instituto Nacional de Câncer (INCA), considerado uma referência 

para o manejo da doença no país. A população de estudo foi restringida para CCE de 

língua e assoalho de boca, pois são os principais sítios anatômicos acometidos pelo 

CCEB e que apresentam a mesma etiologia, comportamento e tratamento, visando 

homogeneizar o perfil da casuística.  

Na casuística estudada predominaram homens brancos, com idade entre 41 e 

59 anos, baixo nível de escolaridade, tabagistas e etilistas. O perfil da população 

estudada está de acordo com outros trabalhos encontrados na literatura para o câncer 

de boca.(2,3,5,6,39,40,41) 

Com relação às classificações histopatológicas, a classificação da OMS 

notoriamente apresenta um valor prognóstico limitado, uma vez que a maioria dos 
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tumores são classificados como moderadamente diferenciados. O predomínio desses 

tumores moderadamente diferenciados também foi observado no presente estudo 

(87,5%), concordando com outros trabalhos encontrados na literatura.(5,16,35, 42) Já as 

análises multivariadas ajustadas baseadas na regressão de Cox deste estudo 

identificaram que as outras duas classificações analisadas apresentaram valor 

preditivo para a sobrevida global. A classificação AHR, também conhecida atualmente 

como Modelo de Risco Histológico demonstrou ser uma variável de valor 

independente para sobrevida global (HR=2,84 [IC 95% 1,36-5,91] p£0,0001). Além 

disso, parâmetros utilizados nessa classificação como: padrão de invasão, resposta 

inflamatória do hospedeiro e invasão perineural, isoladamente, também 

demonstraram valor prognóstico nas análises univariadas. A classificação Modelo BP 

demonstrou ainda melhores resultados, revelando-se um fator prognóstico 

independente para sobrevida global (HR=2,19 [IC 95% 0,94-5,12] p=0,002) e ainda a 

presença de brotamentos tumorais do Modelo BP demonstrou ser uma variável de 

valor independente tanto para sobrevida global (HR=1,76 [IC 95% 1,26-2,44] 

p=0,001), quando para sobrevida livre de doença (HR=1,95 [IC 95% 1,18-3,23] 

p=0,009). Esses achados, quanto ao significativo valor prognóstico dessas duas 

classificações multiparamétricas no CCEB e de cabeça e pescoço, corroboram com 

estudos anteriores.(5,15,16,17,34,40,42,43,44, 45)  

Avanços no conhecimento da biologia molecular do câncer permitiu uma visão 

holística dos tumores, considerando não apenas as células tumorais como também 

seu microambiente. A teoria da imunoedição do câncer leva em consideração as 

interações entre o câncer e as células imunes, que são capazes de se influenciar 

mutuamente, alterando o comportamento uma das outras.(46,47) 

A identificação de linfócitos associados a tumores demonstrou ser um indicador 

prognóstico essencial em vários tipos de cânceres, com evidência crescente do seu 

papel na progressão do CCEB e na resposta ao tratamento.(38) Uma evidência da 

resposta imune do hospedeiro contra células cancerígenas é a presença de linfócitos 

infiltrantes que circundam as células malignas nessas lesões.(24) O termo “linfócitos 

infiltrantes de tumores” (TIL) foi utilizado pela primeira vez em 1969, num estudo 

detalhado de melanomas malignos liderados por Wallace H. Clark Jr., no qual foram 

propostos os níveis anatômicos de invasão.(48) Desde então, o estudo do TIL vem 

sendo reproduzido em vários tipos de câncer. As regiões de TIL representam áreas 

onde tanto as células cancerosas quanto os linfócitos estão colocalizados. Entretanto, 
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os métodos atuais utilizados para análises de TIL são subjetivos e suscetíveis à várias 

interpretações.(38) Trabalhos com infiltrado inflamatório e câncer muitas vezes se 

referem ao TIL como linfócitos associados a tumores presentes em diversas regiões 

tumorais como: epitélio intratumoral, estroma intratumoral e peritumoral, o que torna 

complexa a comparação entre as formas de análise e resultados entre as 

pesquisas.(49,50,51,52,53)  

A avaliação histopatológica de risco (AHR) proposta pela Brandwien-Gensler 

utiliza o infiltrado inflamatório na interface tumoral como um dos parâmetros aplicados 

em sua classificação, com bons resultados.(15,16) Os parâmetros dessa classificação 

vem sendo utilizados e reproduzidos por diversos trabalhos e também pelo nosso 

grupo de pesquisa com resultados significativos em relação a sobrevida e prognóstico 

no CCEB.(5,34,39,42,45,54) Além disso, diversas pesquisas que realizaram estudo em 

CCEB, nas quais a tipificação imuno-histoquímica dos linfócitos é avaliada tanto na 

forma de TIL, como peritumoral, encontraram melhores resultados na avaliação do 

infiltrado presente na interface tumoral, justificando a escolha da análise peritumoral 

no presente estudo.(23,49,51,27,52) 

A análise morfológica do infiltrado inflamatório na casuística estudada, 

demostrou que o infiltrado inflamatório tipo 3 (fraco) da AHR apresentou associação 

com uma menor sobrevida global (p=0,029), demostrando que a ausência de infiltrado 

inflamatório é um risco de óbito para o CCEB. Foi observado ainda que o infiltrado 

inflamatório do tipo 1 (forte) apresentou associação com tumores localizados 

exclusivamente em língua (p£0,0001) e com margens tumorais livres (p=0,035) 

demostrando a presença de abundante infiltrado inflamatório se relaciona a tumores 

de melhor comportamento. Esses achados corroboram com outros estudos anteriores 

que também identificaram o infiltrado inflamatório como um parâmetro significativo de 

efeito positivo nas análises de sobrevida.(5,15) Recentemente, um estudo de 2020 

demonstrou que a alta contagem de linfócitos infiltrantes tumorais nas lâminas 

coradas em HE de CCE de língua apresentaram associação significativa com melhor 

sobrevidas global e livre de doença.(55) 

A imunidade antitumoral é representada por vários subconjuntos de linfócitos, 

incluindo células T CD4 e CD8, que podem auxiliar na sua eficácia.(24) Os linfócitos B 

também estão presentes no microambiente tumoral e seu papel não foi bem 

esclarecido, sendo relatados papéis positivos e negativos das células B durante a 

imunidade do tumor.(27,56)  



40 
 

 

Os linfócitos T CD4+ auxiliares secretam citocinas que atuam em outras 

células, incluindo outros linfócitos T, B e macrófagos. O papel antagônico de regular 

positivamente ou negativamente a imunidade adaptativa do CD4 no CCEB permanece 

controverso. A maioria dos estudos não encontrou correlação entre a imunoexpressão 

de CD4 e o desfecho clínico ou indicadores prognósticos de pacientes com câncer de 

boca e cabeça e pescoço.(23,28,49,51,57) Nossos resultados imuno-histoquímicos 

referentes ao CD4 não encontraram correlação significativa com as sobrevidas, mas 

demonstraram associação significativa entre a alta imunoexpressão de CD4 com 

margens tumorais livres (p=0,016), pacientes que não apresentaram progressão da 

doença (p=0,050) ou segundo tumor primário (p=0,044), demonstrando um efeito 

positivo na resposta imune do hospedeiro contra o tumor. Esses resultados 

concordam com os estudos de Wolf et al., em CCEB, que encontraram baixos índices 

de CD4 infiltrantes associados a pobre diferenciação tumoral (p=0,02) e de Nguyen et 

al., em CCE de cabeça e pescoço, que encontraram níveis mais altos de CD4 

associados a uma melhora da sobrevida global, entretanto esses trabalhos utilizaram 

a técnica tissue microarray (TMA).(58,59) Em pacientes com CCE de esôfago observou-

se que a cooperação entre as células T CD4+ e CD8+ se correlaciona fortemente com 

o prognóstico do paciente.(32) No CCE de cabeça e pescoço, os linfócitos T CD4+ do 

tipo auxiliar representam a resposta antitumoral predominante, sendo essenciais para 

o início e a manutenção das respostas imunes ao câncer. (25) Outro estudo em CCEB, 

os autores afirmaram que as células T CD4+ podem influenciar indiretamente a 

proteção do hospedeiro através da regulação do recrutamento e ativação de das 

células T CD8+.(28)   

Os linfócitos T citotóxicos / CD8+ reconhecem e matam células infectadas e 

cancerígenas.(60) Esses linfócitos vêm sendo estudados e listados como uma das mais 

importantes células do sistema imune, frequentemente associados a prognósticos 

favoráveis em diversos tipos de câncer como mama, cólon, colorretal, cabeça e 

pescoço e também no CCEB.(28,53,61,62) Estudos em CCE de cabeça e pescoço 

verificaram que pacientes com CD8+ alto na região tumoral apresentava uma 

sobrevida global significativamente mais longa do que os pacientes com baixos 

escores.(50) Concordando com Balermpas et al., que observaram sobrevidas (global, 

livre de progressão e livre de metástase a distância) maiores associada a tumores 

densamente infiltrados pelas células T CD3 e CD8, do que tumores pouco infiltrados. 

Afirmaram que as células CD3 e CD8 podem servir como biomarcadores para 
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identificar pacientes com CCE de cabeça e pescoço que possam se beneficiar da 

quimiorradioterapia definitiva.(49) Resultados favoráveis também foram observados na 

predição da sobrevida dos pacientes com CCEB.(52,63)  Zancope et al. observaram que 

uma maior quantidade de células T CD8+ de interface foram associadas a uma 

sobrevida média mais longa.(63) Similarmente, Shimizu et al. encontraram que a alta 

densidade de células T CD8+ estromais na interface tumoral foram marcadores 

prognósticos independentes de sobrevidas global e específica. (52) Pereira et al. em 

2014, observaram que as células CD8+ foram mais frequentes em lesões não 

metastáticas e em tumores de baixo grau. (28) Fang et al., em 2017, também 

encontraram maior imunoexpressão de CD8 associada ao não envolvimento 

linfonodal. Sugeriram que uma maior imunoexpressão de CD8 e CD57 poderiam ser 

um indicador prognóstico independente, demonstrando que a precisão preditiva do 

CD8 e CD57 foi superior em comparação ao estadiamento TNM.(51)  

Em contrapartida, Wolf et al. não encontraram associação do CD8+ com 

prognóstico favorável. Esse estudo, em TMA de pacientes com CCEB, observou 

apenas níveis mais altos de CD8+ associados a recorrência, não impactando na 

sobrevida global.(58) O presente estudo não encontrou associação significativa do CD8 

com relação a sobrevidas e outros fatores prognósticos, conforme também observado 

por Ni et al, 2020.(55) Foi observada associação estatisticamente significante da RLH 

do tipo 1 – forte com alta imunoexpressão de CD8 (p=0,014), podendo a tipificação 

dos linfócitos CD8 agregar valor as classificações histopatológicas existentes, 

principalmente a AHR. Além disso, o resultado encontrado corrobora com Maleki et 

al. em 2011, que concluíram que a quantidade de linfócitos T CD8+ pode auxiliar a 

distinguir entre o infiltrado inflamatório dos tipos forte e intermediário da AHR, na 

interface dos CCEB. Esse estudo também observou uma correlação inversa entre as 

células T CD8+ de interface e estadiamento clínico, reforçando o efeito protetor da 

resposta imune adaptativa no câncer.(23)    

As células B associadas a tumores são frequentemente negligenciadas nas 

pesquisas e ainda não foram bem caracterizadas no câncer bucal.(26) Uma revisão, 

em 2018, sobre o papel prognóstico dos linfócitos B no câncer humano encontrou 

evidências que suportam um papel positivo para as células B e plasmócitos na 

imunidade antitumoral, sugerindo considerá-los nas pesquisas de imunoterapia.  Esse 

artigo incluiu 69 estudos abrangendo 19 tipos de câncer, entretanto nenhum deles em 

câncer de boca.(33)      
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Um estudo recente em 50 CCEB encontrou correlação inversa entre os 

linfócitos B CD20 peritumorais e a metástase linfonodal e enfatizou que a presença 

de altos níveis de linfócitos B CD20+ no microambiente tumoral tem relação com 

prognóstico e taxa de sobrevida favoráveis, ressaltando a importância das células B 

como indicador prognóstico e como alvos terapêuticos em pacientes com CCEB.(27) 

Essa pesquisa corrobora com os resultados observados no presente estudo de que 

pacientes com baixa imunoexpressão de CD20 (p£0,0001) apresentaram uma menor 

sobrevida global, mesmo após ajuste por idade e estadiamento clínico, onde a 

imunoexpressão de CD20 (HR=1,66 [IC 95% 1,21-2,29] p=0,002) permaneceu com 

uma variável de valor independente. Além disso, o anticorpo anti-CD20+ demonstrou 

associação estatisticamente significativa entre a sua baixa imunoexpressão e 

pacientes que vieram a óbito (p=0,003) e com tumores classificados como de alto risco 

pela AHR (p=0,004), demonstrando um efeito protetor dessas células no CCEB.  

Distel et al. pesquisaram os linfócitos B sob a forma de TIL e TMA em dois 

grupos de tumores de oro e hipofaringe, um de baixo risco, sendo tumores iniciais (T1-

T2 no TNM) e outro de alto risco (T3-T4). Em seus resultados encontraram no grupo 

de baixo risco, números mais altos de CD20 TIL fortemente associados a um melhor 

controle do tumor locorregional, com efeito favorável. Em contraste, no grupo de alto 

risco de pacientes, números maiores de CD20 TIL apresentaram-se como um fator 

prognóstico negativo.(64) Esses achados também são compatíveis com nosso estudo, 

pois nossa população foi de pacientes cirurgicamente tratados em estádios 

clinicamente iniciais de acordo com TNM e encontramos um resultado prognóstico 

favorável do CD20+.  

Essas atividades opostas anti e pró-tumorais das células B presentes no 

microambiente tumoral podem ser explicadas por diversos mecanismos. O infiltrado 

de células B pode estimular diretamente células T específicas contra o tumor através 

da produção de citocinas e indiretamente, servindo como células apresentadoras de 

antígeno para as células T. Além disso, pode se diferenciar em plasmócitos e produzir 

anticorpos específicos contra os tumores. Quando os linfócitos B estão associados a 

um prognóstico desfavorável, a resposta das células B pode estar associada a um 

fenótipo regulador (células B reguladoras - Bregs). Os Bregs podem inibir as respostas 

das células T CD8+, através da produção de citocinas supressoras e pode recrutar e 

atuar em conjunto com as células T reguladoras (Tregs), agindo como um supressor 

das respostas imunes antitumorais.(33) No presente estudo a alta imunoexpressão de 
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CD20 esteve relacionada com tumores localizados em língua (p=0,038), alta 

imunoexpressão de CD4 (p=0,048) e de CD8 (p£0,0001). Similarmente, Hladíková et 

al. encontraram uma alta densidade de TIL-B CD20+ associada a alta densidade de 

TIL T CD8+ e CCE de orofaringe.(65) Esses resultados podem ser vistos em virtude 

das interações que ocorrem entre elas no microambiente tumoral.(33)    

Recente estudo de 2020 investigou o valor prognóstico de um método 

quantitativo e automatizado de quantificação do TIL em cortes corados HE, de 

pacientes com CCEB. O escore proposto funcionou como um biomarcador digital 

baseado na classificação das regiões tumorais e linfocítica, que se mostrou como um 

forte indicador prognóstico e de sobrevida livre de doença em pacientes com CCEB. 

Segundo os autores, esse escore automatizado tem um valor prognóstico 

significativamente maior que o escore TIL manual (p=0,0024), com a vantagem 

adicional de quantificação objetiva e reprodutível.(38) De fato, a possibilidade de 

reprodução de uma análise quantitativa padronizada é interessante e pode ser fruto 

de pesquisas futuras na casuística avaliada, entretanto esse método necessita de 

equipamentos e software especiais para o escaneamento e leitura de lâminas, nem 

sempre disponíveis em todos os serviços de patologia. Dessa forma, a análise 

semiquantitativa realizada no presente estudo representou uma técnica de fácil 

acesso e baixo custo para uso na rotina de anatomia patológica, que também 

apresentou valor prognóstico para os CCEB na casuística estudada.  

O imunoscore trata-se de uma variável analisada em alguns tipos de câncer 

como cólon e colorretal para auxiliar o sistema de estadiamento TNM a estimar 

prognóstico. O imunoscore funciona através de análise imuno-histoquímica dos 

anticorpos CD3, CD8 associada a avaliação quantitativa. Em virtude da falta de 

padronização na literatura dos cutoff dos anticorpos estudados no CCEB, os valores 

estabelecidos nesse estudo foram estabelecidos através da Curva ROC (Anexo 4). 
Seria interessante a aplicação desses parâmetros em outros trabalhos de CCEB. O 

cutoff dos anticorpos C4+ e do CD8+ desse estudo, utilizou a nomenclatura baixa (0 

a 30%) e alta (>30% a 100%) para quantificação dos mesmos. O imunoscore 

encontrou valores de cutoff aproximados aos da nossa pesquisa, também definidos 

em dois níveis de classificação: baixo e alto (>25%), mesmo considerando as 

diferenças na oncogênese tumoral entre o câncer de boca e cólon.(66) 

Os mecanismos moleculares patológicos do câncer de boca ainda não foram 

totalmente desvendados por se tratar de uma doença multifatorial, propensa a 
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mutações durante seu processo de desenvolvimento, resultando em muitos desafios 

como identificação molecular, resistência a medicamentos e busca de biomarcadores 

confiáveis.(29) Conforme já citado, há uma falta de padronização dos trabalhos que 

analisam resposta inflamatória linfocitária no CCEB em relação a localização exata da 

reação inflamatória existente: alguns estudos analisam o infiltrado inflamatório 

peritumoral e outros o TIL.  

A tipificação de outros marcadores da resposta imune que demonstraram 

resultados significativos como: a razão CD8+/FoxP3 (marcador de linfócitos T 

reguladores); CD57 (células Natural Killer - NK); CD3 (Pan de linfócitos T); CD45RO 

(linfócitos T de memória ativados); CD 138 (plasmócitos);  CD1a+ DCs (células 

dendríticas); CD68 e CD163 (macrógafos) devem também ser considerados em busca 

de um painel imuno-histoquímico que possa ser utilizado como fator suplementar a 

classificação TNM, auxiliando no prognóstico, no tratamento e como alvo na 

imunoterapia para os CCEB.(33,49,51,55,66,67)  

 

Esse trabalho identificou o perfil do infiltrado inflamatório linfocitário em uma 

amostra representativa de CCE de língua e assoalho, além do impacto desse infiltrado 

na sobrevida dessa população. Os achados devem ser investigados em outros sítios 

de boca e em outras populações. Além disso, deve-se testar o valor prognóstico de 

outros marcadores biológicos inflamatórios, a fim elucidar o papel das células 

inflamatórias na carcinogênse oral e a construção de cutoff pré-estabelecidos, assim 

como já ocorre em outros tipos de câncer. 
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6. CONCLUSÃO 
 

 

Os resultados encontrados sugerem que: 

 

• As classificações AHR e Modelo BP apresentam valor prognóstico 

independente para sobrevida global nos pacientes avaliados. 

 

• A análise morfológica do infiltrado inflamatório no HE, através da 

quantificação da RLH apresenta valor prognóstico para o CCEB, uma vez 

que tumores com RLH escasso apresentaram uma menor sobrevida global.  

 

• Os linfócitos B CD20+ presentes na interface tumoral demonstraram ser 

um fator prognostico independente significante e um possível biomarcador 

para os CCEB, estando a sua baixa imunoexpressão associada à uma 

menor sobrevida global. 

 

• A diferença na imunoexpressão das células inflamatórias presentes no 

microambiente tumoral dos CCEB pode ajudar estudos que buscam alvo 

para terapias imunes. 
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• Mais estudos são necessários para confirmar o impacto favorável dos 

linfócitos T CD20+ nos CCEB já que na literatura o seu papel ainda não foi 

bem definido no CCE de boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

1. Warnakulasuriya S. Global epidemiology of oral and oropharyngeal cancer. Oral 
Oncol. 2009; 45(4-5): 309-316.  

2. El-Naggar AK, Chan JK, Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ. World Health 
Organization classification of head and neck tumours. Pathology and genetics of head 
and neck tumors. 4ª ed. Lyon: IARC Press; 2017. 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva (INCA). Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 
2019; 120p.  

4. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Tipos de câncer. Rio de 
Janeiro: INCA, 2020. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-
de-boca Acesso em: 16 fev. 2020. 

5. Camisasca DR, Honorato J, Bernardo V, Silva LE, Fonseca EC, Faria PAS et al. 
Expression of bcl-2 family proteins and associated clinicopathologic factors predict 
survival outcome in patients with oral squamous cell carcinoma. Oral Oncol. 2009; 
45(3): 225-233. 
 
6. Marocchio LS, Lima J, Sperandio FF, Corrêa L, Sousa SOM. Oral squamous cell 
carcinoma: an analysis of 1,564 cases showing advances in early detection. J Oral Sci. 
2010; 52(2): 267–273. 
 
7. Union for International Cancer Control – UICC. TNM Classification of Malignant 
Tumours. 8ª ed. Geneva: UICC; 2017. 



47 
 

 

 
8. Lourenço SQC, Schueler AF, Camisasca DR, Lindenblatt RC, Bernardo VG.  
Histological Classifications of oral Squamous Cell Carcinoma: a review of the proposed 
systems. Rev bras Cancerologia. 2007; 53(3): 325-333. 
 
9. Broders AC. The microscopic grading of cancer. Surg Clin North Am. 1941; 21(4): 
947-962. 
 
10. Jakobsson PA, Eneroth CM, Killander D, Moberger G, Martensson B. Histologic 
classification and grading of malignancy in carcinoma of the larynx (a pilot study). Acta 
Radiol Ther Phy Biol. 1973; 12(1): 1-8.  
 
11. Anneroth G, Hansen LS. A methodologic study of histologic classification and 
grading of malignancy in oral squamous cell carcinoma. Scand J Dent Res. 1984; 
92(5): 448-468. 
 
12. Anneroth G, Batsakis J, Luna M. Review of the literature and a recommended 
system of malignancy grading in oral squamous cell carcinomas. Scand J Dent Res. 
1987; 95(3): 229-249. 
 
13. Bryne M, Koppang HS, Lilleng R, Kjerheim A. Malignancy grading of the deep 
invasive margins of oral squamous cell carcinomas has high prognostic value. J Oral 
Pathol Med. 1992; 166(4): 375-381. 
 
14. Bryne M, Boysen M, Alfsen CG, Abeler VM, Sudbo J, Nesland JM et al. The 
invasive front of carcinomas. The most important area for tumor prognosis? Anticancer 
Res. 1998; 18(6B): 4757-4764. 
 
15. Brandwein-Gensler M, Teixeira MS, Lewis CM, Lee B, Rolnitzky L, Hille JJ et al. 
Oral squamous cell carcinoma: histologic risk assessment, but not margin status, is 
strongly predictive of local disease-free and overall survival. Am J Surg Pathol. 2005; 
29(2): 167-178. 
 
16. Brandwein-Gensler M, Smith RV, Wang B, Penner C, Theilken A, Broughel D et 
al. Validation of the histologic risk model in a new cohort of patients with head and 
neck squamous cell carcinoma. Am J Surg Pathol. 2010; 34(5): 676-688. 
 
17. Almangush A, Salo T, Hagstrom J, Leivo I. Tumour budding in head and neck 
squamous cell carcinoma - a systematic review. Histopathology. 2014; 65(5): 587- 594.  
 
18. Whiteside TL. The tumor microenvironment and its role in promoting tumor growth. 
Oncogene. 2008; 27(45): 5904-12.  
 
19. Mantovani A, Sica A. Macrophages, innate immunity and cancer: balance, 
tolerance, and diversity. Curr Opin Immunol. 2010; 22(2):231-7. 
 
20. Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011; 
144(5), 646-74. 
 



48 
 

 

21. Suarez-Carmona M, Lesage J, Cataldo D, Gilles C. EMT and inflammation: 
inseparable actors of cancer progression. Mol Oncol. 2017; Jul11(7): 805-823.  
 
22. Sasahira T, Kirita T. Hallmarks of Cancer-Related Newly Prognostic Factors of Oral 
Squamous Cell Carcinoma. Int J Mol Sci. 2018;19(8): 2413.  
 
23. Maleki S, Schlecht NF, Keller C, Diaz J, Moss J, Prystowsky MB et al. Lymphocytic 
host response to oral squamous cell carcinoma: an adaptive T-cell response at the 
tumor interface. Head Neck Pathol. 2011; 5(2):117–22. 
 
24. Watanabe Y, Katou F, Ohtani H, Nakayama T, Yoshie O, Hashimoto K. Tumor-
infiltrating lymphocytes, particularly the balance between CD8+ T cells and CCR4+ 
regulatory T cells, affect the survival of patients with oral squamous cell carcinoma. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010; 109(5):744–52. 
 
25. Chikamatsu K, Sakakura K, Yamamoto T, Furuya N, Whiteside TL, Masuyamab K. 
CD4+ T helper responses in squamous cell carcinoma of the head and neck. Oral 
Oncol. 2008; 44(9):870–7.  
 
26. Quan H, Fang L, Pan H, Deng Z, Gao S, Liu O et al.  An adaptive immune response 
driven by mature, antigen-experienced T and B cells within the microenvironment of 
oral squamous cell carcinoma. Int J Cancer. 2016; 138(12): 2952-62. 
 
27. Taghavi N, Mohsenifar Z, Baghban AA, Arjomandkhah A. CD20+ Tumor Infiltrating 
B Lymphocyte in Oral Squamous Cell Carcinoma: Correlation with Clinicopathologic 
Characteristics and Heat Shock Protein 70 Expression. Patholog Res Int. 2018; 
2018:4810751.  
 
28. Pereira JS, Costa Miguel MC, Guedes Queiroz LM, Silveira EJ. Analysis of CD8+ 
and CD4+ cells in oral squamous cell carcinoma and their association with lymph node 
metastasis and histologic grade of malignancy. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 
2014; 22(3): 200-5. 

29. Liu L, Chen J, Cai X, Yao Z, Huang J. Progress in targeted therapeutic drugs for 
oral squamous cell carcinoma. Surg Oncol. 2019; 31:90-7.   

30. Bhardwaj N. Harnessing the immune system to treat cancer. J Clin Invest. 2007; 
117: 1130–6. 
 
31. Lesterhuis WJ, Haanen JB, Punt CJ. Cancer immunotherapy–revisited. Nat Rev 
Drug Discov. 2011; 10(8): 591–600. 
 
32. Cho Y, Miyamoto M, Kato K, Fukunaga A, Shichinohe T, Kawarada Y et al. CD4+ 
and CD8+ T cells cooperate to improve prognosis of patients with esophageal 
squamous cell carcinoma. Cancer Res. 2003; 63(7): 1555-9. 
 
33. Wouters MCA, Nelson BH. Prognostic Significance of Tumor-Infiltrating B Cells 
and Plasma Cells in Human Cancer. Clin Cancer Res. 2018; 24(24): 6125–35. 
 



49 
 

 

34. Moreira MBR. Valor prognóstico dos sistemas de classificações histopatológicas 
em carcinomas de células escamosas de língua e assoalho de boca: Estudo de 
concordância inter e intraobservador [dissertação]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2018. 
 
35. Barnes L, Everson JW, Reichart P, Sidransky D. eds. Pathology and Genetics of 
Head and Neck Tumours. Kleihues P, Sobin LH. series eds. World Health Organization 
Classification of Tumours. Lyon, France: IARC Press, 2005 
 
36. Fonseca FP, Andrade BAB, Coletta RD, Vargas PA, Lopes M A, Almeida OP, 
Santos-Silva AR. Clinicopathological and immunohistochemical analysis of 19 cases 
of oral eosinophilic ulcers. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013; 
115(4):532-40. 
 
37. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global Cancer 
Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 
cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018; 68(6): 394-424  

38. Shaban M, Khurram SA, Fraz MM, Alsubaie N, Masood I, Mushtaq S et al. A novel 
Digital Score for Abundance of Tumour Infiltrating Lymphocytes predicts Disease free 
Survival in oral Squamous cell carcinoma. Sci Rep. 2019; 9(1): 13341.   

39. Camisasca DR, Silami MANC, Honorato J, Dias FL, Faria PAS, Lourenço SQC. 
Oral squamous cell carcinoma: clinicopathologic features in patients with and without 
recurrence. RL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2011; 73(3): 170-6.  
 
40. Xie N, Wang C, Liu X, Li R, Hou J, Chen X et al. Tumor budding correlates with 
occult cervical lymph node metastasis and poor prognosis in clinical early stage tongue 
squamous cell carcinoma. J Oral Pathol Med. 2015; 44(4): 266-272.  
 
41. Nóbrega TD, Queiroz SIML, Santos EM, Costa ALL, Pinto LP, Souza LB. 
Clinicopathological evaluation and survival of patients with squamous cell carcinoma 
of the tongue. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2018; 23(5): 579-87.  
 
42. Lindenblatt RC, Martinez GL, Silva LE, Faria PAS, Camisasca DR, Lourenço SQC. 
Oral squamous cell carcinoma grading systems analysis of the best survival predictor. 
J Oral Pathol Med. 2011; 41(1): 34-9. 
 
43.  Hong KO, Oh KY, Shin WJ, Yoon HJ, Lee JI, Hong SD. Tumor budding is 
associated with poor prognosis of oral squamous cell carcinoma and histologically 
represents an epithelial-mesenchymal transition process. Hum. Pathol. 2018; 80: 123–
129. 
 
44. Vered M, Dobriyan A, Dayan D, Yahalom R, Talmi YP, Bedrin L et al. Tumor-host 
histopathologic variables, stromal myofibroblasts and risk score, are significantly 
associated with recurrent disease in tongue cancer. Cancer Sci. 2010; 101(1):274–80. 
 
45. Sinha, N, Rigby MH, McNeil ML, Taylor SM, Trites JR, Hart RD, et al. The histologic 
risk model is a useful and inexpensive tool to assess risk of recurrence and death in 



50 
 

 

stage I or II squamous cell carcinoma of tongue and floor of mouth. Mod Pathol. 2018; 
31(5): 772-779.  
 
46. Dunn GP, Old LJ, Schreiber RD. The three Es of cancer immunoediting. Annu Rev 
Immunol. 2004; 22: 329-60.  
 
47. Kirilovsky A, Marliot F, Sissy CE, Haicheur N, Galon J, Pagès F. Rational bases 
for the use of the Immunoscore in routine clinical settings as a prognostic and 
predictive biomarker in cancer patients.  Int Immunol 2016; 28(8):373-82.   
 
48. Mihm MC Jr, Mulé JJ. Reflections on the Histopathology of Tumor-infiltrating 
Lymphocytes in Melanoma and the Host Immune Response. Cancer Immunol Res. 
2015; 3(8): 827–835.  
 
49. Balermpas P, Michel Y, Wagenblast J, Seitz O, Weiss C, Rödel F et al. Tumour-
infiltrating lymphocytes predict response to definitive chemoradiotherapy in head and 
neck cancer. Br J Cancer. 2014; 110(2):501-9. 
 
50. Ngamphaiboon N, Chureemas T, Siripoon T, Arsa L, Trachu N, Jiarpinitnun C et 
al. Characteristics and impact of programmed death-ligand 1 expression, CD8+ tumor-
infiltrating lymphocytes, and p16 status in head and neck squamous cell carcinoma. 
Med Oncol. 2019; 36(2): 21.  
 
51. Fang J, Li X, Ma D, Liu X, Chen Y, Wang Y et al. Prognostic significance of tumor 
infiltrating immune cells in oral squamous cell carcinoma. BMC Cancer. 2017; 
17(1):375.  
 
52. Shimizu S, Hiratsuka H, Koike K, Tsuchihashi K, Sonoda T, Ogi K et al. Tumor-
infiltrating CD8(+) T-cell density is an independent prognostic marker for oral 
squamous cell carcinoma. Cancer Med. 2019; 8(1):80-93. 
 
53. Ahn S, Chung YR, Seo AN, Kim M, Woo JW, Park SY. Changes and prognostic 
values of tumor-infiltrating lymphocyte subsets after primary systemic therapy in breast 
cancer. 2020; 15(5):e0233037.  
 
54. Buexm LA. Validação de biomarcadores prognósticos e classificadores de 
tratamento para o carcinoma de células escamosas de orofaringe [Tese]. Rio de 
Janeiro: Instituto Nacional de Câncer, Oncologia; 2018. 
 
55. Ni YH, Zhang XX, Lu ZY, Huang XF, Wang ZY, Yang Y et al. Tumor-Infiltrating 
CD1a(+) DCs and CD8(+)/FoxP3(+) Ratios Served as Predictors for Clinical Outcomes 
in Tongue Squamous Cell Carcinoma Patients. Pathol Oncol Res. 2020;26(3):1687–
95. 
 
56. He Y, Qian H, Liu Y, Duan L, Li Y, Shi G. The roles of regulatory B cells in cancer. 
J Immunol Res. 2014; 2014:215471.  
 
57. Maggioni D, Pignataro L, Garavello W. T-helper and T-regulatory cells modulation 
in head and neck squamous cell carcinoma. Oncoimmunology. 2017; 6(7): e1325066.  
 



51 
 

 

58. Wolf GT, Chepeha DB, Bellile E, Nguyen A, Thomas D, McHugh J. Tumor 
infiltrating lymphocytes (TIL) and prognosis in oral cavity squamous carcinoma: a 
preliminary study. Oral Oncol. 2015; 51(1): 90-5. 
 
59. Nguyen N, Bellile E, Thomas D, McHugh J, Rozek L, Virani S et al. Tumor 
infiltrating lymphocytes and survival in patients with head and neck squamous cell 
carcinoma. Head Neck. 2016; 38(7): 1074-84. 
 
60. Abbas, A. K et al. Imunologia Celular e Molecular. Elsevier, 9ª ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier; 2019.  
 
61. Sinicrope FA, Shi Q, Hermitte F, Zemla TJ, Mlecnik B, Benson AB et al. 
Contribution of Immunoscore and Molecular Features to Survival Prediction in Stage 
III Colon Cancer. JNCI Cancer Spectr. 2020; 4(3): pkaa023. 
 
62. Galon J, Pagès F, Marincola FM, Angell HK, Thurin M, Lugli A et al. Cancer 
classification using the Immunoscore: a worldwide task force. J Transl Med. 2012; 10: 
205. 
 
63. Zancope E, Costa NL, Junqueira-Kipnis AP, Valadares MC, Silva TA, Leles CR et. 
Differential infiltration of CD8+ and NK cells in lip and oral cavity squamous cell 
carcinoma. J Oral Pathol Med. 2010; 39(2): 162-7. 
 
64. Distel LV, Fickenscher R, Dietel K, Hung A, Iro H, Zenk J et al. Tumour infiltrating 
lymphocytes in squamous cell carcinoma of the oro- and hypopharynx: prognostic 
impact may depend on type of treatment and stage of disease. Oral Oncol. 2009; 
45(10): e167–e174. 
 
65. Hladíková K, Koucký V, Bouček J, Laco J, Grega M, Hodek M et al. Tumor-
infiltrating B cells affect the progression of oropharyngeal squamous cell carcinoma via 
cell-to-cell interactions with CD8(+) T cells. J Immunother Cancer. 2019; 7(1): 261.  
 
66. Pages F, Mlecnik B, Marliot F, Bindea G, Ou FS, Bifulco C et al. International 
validation of the consensus Immunoscore for the classification of colon cancer: a 
prognostic and accuracy study. Lancet. 2018; 391(10135): 2128–2139. 
 
67. Stasikowska-Kanicka O, Wągrowska-Danilewicz M, Danilewicz M. 
Immunohistochemical Analysis of Foxp3(+), CD4(+), CD8(+) Cell Infiltrates and PD-L1 
in Oral Squamous Cell Carcinoma.Pathol Oncol Res. 2018; 24(3): 497-505. 
 
68. Huang Z, Xie N, Liu H, Wan Y, Zhu Y, Zhang M et al. The prognostic role of tumour-
infiltrating lymphocytes in oral squamous cell carcinoma: A meta-analysis. J Oral 
Pathol Med. 2019; 48(9): 788-798.  
 
 
 
 

 



52 
 

 

ANEXO 1 
 

1.1 Adendo de aprovação do Comitê de Ética em pesquisa UFF/RJ 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

 



56 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



57 
 

 

1.2 Adendo de aprovação do Comitê de Ética em pesquisa INCA/RJ 
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ANEXO 2  
 
 
2.1 Ficha de Registro CCEB 
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ANEXO 3  
 
Curva ROC para cutoff dos resultados imuno-Histoquímicos. 
 
3.1 Curva ROC para cutoff CD4 
 A análise da Curva ROC comparando o padrão de imunoexpressão do 

anticorpo anti-CD4 apresentou AUC de 0,510, sensibilidade de 57,3% e especificidade 

de 50,5%, estabelecendo como ponto de corte ideal >1 (p=0,789) (Figura anexo - 

3.1). Dessa forma, os casos avaliados com escores 0 (negativo) e 1 (£ 30%) foram 

classificados como baixa imunoexpressão e os casos avaliados com escores 2 (31 - 

50%) e 3 (>50%) como de alta imunoexpressão para CD4. 

 

 
Figura anexo - 3.1: Análise da curva ROC da imunoexpressão do marcador CD4 em 
CCEB. Expressão imuno-histoquímica comparando os padrões de marcação do 
anticorpo CD4 com um ponto de corte ideal >1 (p=0,789) (n=255).  
 

3.2 Curva ROC para cutoff CD8 
 A análise da Curva ROC comparando o padrão de imunoexpressão do 

anticorpo anti-CD8 apresentou AUC de 0,504, sensibilidade de 66,5% e especificidade 

de 41,8%, estabelecendo como ponto de corte ideal >1 (p=0,915) (Figura anexo - 
3.2). Visto isso, os casos avaliados com escores 0 (negativo) e 1 (£ 30%) foram 
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classificados como baixa imunoexpressão e os casos avaliados com escores 2 (31 - 

50%) e 3 (>50%) como de alta imunoexpressão para CD8. 
 

 
Figura anexo - 3.2: Análise da curva ROC da imunoexpressão do marcador CD8 em 
CCEB. Expressão imuno-histoquímica comparando os padrões de marcação do 
anticorpo CD8 com um ponto de corte ideal >1 (p=0,915) (n=255). 
 

3.3 Curva ROC para cutoff CD20 
 A análise da Curva ROC comparando o padrão de imunoexpressão do 

anticorpo anti-CD20 apresentou AUC de 0,583, sensibilidade de 61,6% e 

especificidade de 57,1%, estabelecendo como ponto de corte ideal £2 (p=0,018) 

(Figura anexo - 3.3). Sendo assim, os casos avaliados com escores 1 (£ 30%) e 2 

(31 - 50%) foram classificados como baixa imunoexpressão e os casos avaliados com 

escore 3 (>50%) como de alta imunoexpressão para CD20. 
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Figura anexo - 3.3: Análise da curva ROC da imunoexpressão do marcador CD20 em 
CCEB. Expressão imuno-histoquímica comparando os padrões de marcação do 
anticorpo CD20 com um ponto de corte ideal £2 (p=0,018) (n=255). 


