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RESUMO 

 

A queilite actínica (QA) é uma lesão potencialmente maligna que acomete o vermelhão do 

lábio e resulta da exposição crônica aos raios solares. Atualmente, não é possível predizer 

quais os casos de QA progredirão para o carcinoma de células escamosas e, portanto, alguns 

marcadores biomoleculares têm sido estudados. A ciclo-oxigenase 2 (COX-2) é uma enzima 

associada com a resposta inflamatória e superexpressa no câncer oral; no entanto, pouco se 

sabe sobre o papel desta proteína em QAs. Quanto ao tratamento da lesão, as modalidades 

terapêuticas atualmente disponíveis podem ocasionar efeitos deletérios e citotóxicos aos 

pacientes. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a expressão imuno-histoquímica da 

COX-2 em QAs de diferentes riscos de transformação maligna e analisar, através de 

acompanhamento clínico, a eficácia do gel de diclofenaco sódico a 3% como uma terapia 

alternativa. A imunoexpressão epitelial da COX-2 foi analisada semi-quantitativamente em 90 

casos de QAs graduadas em baixo (n= 55) e alto risco (n= 35) de transformação maligna, de 

acordo com os escores: (1) 0 a 5% de células positivas – Ausência de expressão; (2) 6 a 30% 

de células positivas – Baixa expressão; (3) 31 a 100% de células positivas – Expressão 

elevada. Foi realizado o teste Qui-quadrado de Pearson para verificar as possíveis associações 

entre a imunoexpressão da COX-2 e o grau histológico das QAs. O coeficiente ponderado de 

Kappa denotou uma boa concordância interobservador (0.677). Para o estudo clínico, 

dezenove pacientes diagnosticados com QA foram orientados a realizar aplicação tópica do 

gel de diclofenaco, três vezes por dia, durante 90 dias. A cada visita, os casos foram 

documentados através de fotografia digital e, ao final do tratamento, dois pesquisadores 

analisaram todas as imagens para avaliar o aspecto clínico do lábio. Também foi avaliada a 

tolerabilidade ao fármaco e satisfação do paciente ao final do tratamento. A COX-2 esteve 

superexpressa em 74.4% dos casos de QAs. Ambos os grupos, de baixo e alto risco, revelaram 

predominância do escore 3, seguido dos escores 2 e 1. Não foi observada associação 

significativa (p = 0.315) entre a expressão de COX-2 e o grau histológico das QAs. Dos 

indivíduos que participaram do estudo clínico, dez apresentaram remissão total da lesão e três, 

revelaram melhora parcial. Um participante apresentou piora do quadro clínico. Em cinco 

casos, o tratamento foi descontinuado em decorrência de leves efeitos adversos locais. Quanto 

à análise de satisfação e tolerabilidade ao fármaco, a maioria dos pacientes mostrou-se 

plenamente satisfeita com a terapia (n = 11) e relatou que o fármaco não era irritante para os 

lábios (n = 9). Os resultados deste estudo demonstram que a elevada imunoexpressão da 



 
 

COX-2 é frequente em QAs; no entanto, essa proteína não esteve associada ao risco de 

transformação maligna nos casos analisados. A aplicação tópica do gel de diclofenaco sódico 

a 3% forneceu uma abordagem conveniente e bem tolerada na maioria dos casos, podendo 

constituir uma alternativa promissora no tratamento da QA.    

 

Palavras-chave: Queilite; Ciclo-oxigenase 2; Diclofenaco; Inibidores de Ciclo-oxigenase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Actinic cheilitis (AC) is a potentially malignant disorder which affects the lip vermilion and 

results from chronic exposure to sunlight. Currently, it is not possible to predict which cases 

of AC may progress to squamous cell carcinoma, and therefore, some biomolecular markers 

have been researched. Cyclooxygenase 2 (COX-2) is an enzyme associated with 

inflammatory response which is overexpressed in oral cancer; however, little is known about 

the role of this protein in actinic cheilitis. About the treatment of this lesion, currently 

available therapeutic modalities to AC may cause cytotoxic effects and deleterious results to 

patients. Therefore, the aim of this study was to evaluate the immunoexpression of COX-2 in 

AC of different risks of malignant transformation and analyse, through clinical follow-up, the 

efficacy of diclofenac sodium 3% gel in the treatment of this condition. Epithelial 

immunoexpression of COX-2 was analysed semi-quantitatively in 90 cases of AC classified 

as low risk (n = 55) and high risk (n = 35) of malignant transformation, in which the scores 

were assigned: (0) 0 to 5% of positive cells - Negative; (1) 6 to 30% of positive cells - Low 

expression; (2) 31 to 100% of positive cells - High expression. The chi-square test of Pearson 

was conducted to verify possible associations between immunoexpression of COX-2 and 

histologic grade of actinic cheilitis. The weighted kappa coefficient denoted a good 

interobserver agreement (0.677). Nineteen patients diagnosed with AC were instructed to 

perform topical application of the gel three times a day for a period of 90 days. In each 

biweekly visit, a follow-up record was accomplished through digital photographs and after 

treatment was completed, two researchers analysed all the images to assess clinical aspects of 

the lip. Furthermore, tolerability to the drug and patient satisfaction after treatment were 

evaluated. COX-2 was overexpressed in 74.4% of AC cases. Both low and high-risk groups 

revealed predominance of score 3, followed by scores 2 and 1. There was no significant 

association (p = 0.315) between COX-2 expression and histological grading.  Among the total 

number of participants of this clinical study, ten showed total remission of all clinical features 

of the lesion and three had partial improvement of these characteristics. One participant 

presented worsening of the clinical condition. In five cases, the treatment was discontinued 

due to development of mild adverse effects at the site of gel application. Regarding analysis 

of satisfaction and tolerability to the drug, most patients were fully satisfied with the therapy 

(n = 11) and reported that the drug was not irritating to the lips (n = 9). Our study 

demonstrates that high expression of COX-2 is common in AC; however, this protein was not 

associated with malignant transformation risk of the analysed cases. Topical application of 



 
 

diclofenac sodium 3% gel provided a convenient and well tolerated approach in most cases, 

and may be a promising alternative for the treatment of actinic cheilitis. 

 

Keywords: Cheilitis; Cyclooxygenase-2; Diclofenac; Cyclooxygenase Inhibitors  
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 AINEs 

 Bax 

 

 Bcl-2 

 

 CCE 

Anti-inflamatórios não esteroidais 

Do inglês Bcl-2 associated protein X, traduzida como 

antagonista do bcl-2  

Do inglês B-cell lymphoma protein 2, traduzida como fator 

anti-apoptótico mitocondrial 

Carcinoma de células escamosas 

 CO2 Dióxido de Carbono 

 COX Ciclo-oxigenase 

 COX-1 Ciclo-oxigenase-1 

 COX-2 

 EP1 

 EP2 

 EP3 

 EP4 

 ERK 

 

 GPCRs 

 

 OMS 

Ciclo-oxigenase-2 

Receptor de Prostaglandina E2 -1  

Receptor de Prostaglandina E2 -2  

Receptor de Prostaglandina E2 -3  

Receptor de Prostaglandina E2 -4  

Do inglês Extracellular signal-regulated kinase, traduzida 

como quinase regulada por sinal extracelular 

Do inglês G protein–coupled receptors (Receptores 

acoplados a proteínas G) 

Organização Mundial de Saúde 

 PG 

 PGD2 

 PGE2 

 PGF2α 

 PGH2 

 PI2 

 pKa 

Prostaglandina 

Prostaglandina D2 

Prostaglandina E2 

Prostaglandina F2α 

Prostaglandina H2 

Prostaglandina I2 

Constante de acidez 

 QA Queilite actínica 

 TXA2 

 UV 

Tramboxano A2 

Ultravioleta 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A queilite actínica (QA), também chamada de queilose actínica ou queilite solar, foi 

primeiramente descrita em 1923 por Ayres. Consiste em uma reação inflamatória crônica, 

potencialmente maligna e causada pela exposição prolongada aos raios solares (HUBER; 

TEREZHALMY, 2006; CAVALCANTE; ANBINDER; CARVALHO, 2008; NEVILLE et 

al., 2009). Assim sendo, acomete principalmente indivíduos que exercem atividades 

ocupacionais relacionadas à exposição solar crônica e excessiva, como agricultores, 

marinheiros e pescadores (PIÑERA-MARQUES et al., 2010; LUCENA et al., 2012). 

 É comumente diagnosticada em indivíduos acima da quarta década de vida, 

leucodermas, do sexo masculino (HUBER, TEREZHALMY, 2006; CAVALCANTE; 

ANBINDER; CARVALHO, 2008; NEVILLE et al., 2009) e, na quase totalidade dos casos, o 

lábio inferior é o mais afetado devido à vulnerabilidade aos raios ultravioleta (UV), em 

consequência da anatomia labial (MARKOPOULOS; ALBANIDOU-FARMAKI; 

KAYAVIS, 2004; DUFRESNE JR et al., 2008). O tabagismo não tem sido um fator 

etiológico comumente associado à QA, no entanto, a exposição ao calor gerado pela queima 

do tabaco pode acentuar as alterações actínicas presentes no lábio, contribuindo para 

transformação maligna (MARTINS-FILHO; SILVA; PIVA, 2011).    

As características clínicas da QA incluem atrofia do vermelhão do lábio, fissuras, 

ressecamento, áreas eritematosas, leucoplásicas e perda do limite entre o vermelhão do lábio 

com a pele (CAVALCANTE; ANBINDER; CARVALHO, 2008; DUFRESNE JR et al., 

2008; PIÑERA-MARQUES et al., 2010). Na maioria das vezes, não apresenta 

sintomatologia, porém se a descamação for persistente, pode haver sensação de secura, dor e 

prurido (ROJAS et al., 2009; PIÑERA-MARQUES et al., 2010). Aspectos clínicos como 

ulceração persistente, nodularidade e sangramento podem sugerir a progressão da QA para um 

carcinoma de células escamosas (CCE) de lábio (NEVILLE et al., 2009). 

Devido à variedade de características clínicas, os achados histopatológicos são 

importantes para o diagnóstico da QA (WARNAKULASURIYA et al. 2008; PIÑERA-

MARQUES et al., 2010). A lesão exibe epitélio pavimentoso estratificado, geralmente 

atrófico com espessamento da camada de ceratina, que pode apresentar displasia que varia de 

leve à severa. Comumente, no tecido conjuntivo, observa-se intensidade variada de infiltrado 

inflamatório crônico e degeneração basofílica das fibras colágenas e elásticas induzida pela 

luz UV, denominada elastose solar ou actínica (BERTINI et al., 2010; FREITAS et al, 2011; 

VIEIRA et al., 2011; ROJAS et al., 2012). 
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É importante ressaltar que a extensão das alterações clínicas não está necessariamente 

relacionada à quantidade de dano ao tecido epitelial ou conjuntivo, portanto, mesmo em áreas 

clinicamente homogêneas, as alterações histológicas não estão distribuídas uniformemente 

por todo o vermelhão do lábio (NICO; RIVITTI; LOURENÇO, 2007; PIÑERA-MARQUES 

et al., 2010; JADOTTE; SCHWARTZ, 2012; SARMENTO et al., 2014). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2005, classificou a displasia epitelial em 

leve, moderada e severa, usando como base a presença de determinados critérios 

morfológicos, como: alterações na estratificação epitelial, hiperplasia da camada basal, 

projeções epiteliais em forma de gota, perda de relação núcleo/citoplasma, hipercromatismo, 

pleomorfismo nuclear e celular, nucléolos proeminentes, mitoses típicas e atípicas, além de 

queratinização individual e presença de pérolas córneas. Normalmente, quanto mais 

proeminentes e numerosas são estas alterações nos estratos epiteliais, maior a severidade 

displásica (BARNES et al., 2005).  

Embora a maioria dos patologistas orais reconheça e aceite os critérios preconizados 

pela OMS (2005), observa-se, nos estudos, grande variabilidade na interpretação intra e 

interexaminador quanto à classificação do grau de displasia epitelial 

(WARNAKULASURIYA et al., 2008; CALDEIRA et al., 2012; NANKIVELL et al., 2013). 

De acordo com Bertini et al. (2010), esta variação diagnóstica é consequência da divisão 

arbitrária das gradações, da pouca objetividade na avaliação dos critérios estabelecidos e da 

falta de calibração e de conhecimento dos examinadores quanto às características importantes 

que sugerem potencial para transformação maligna. 

Dessa maneira, tem sido proposta a redução das categorias da gradação da displasia 

em apenas dois grupos: baixo e alto risco de transformação maligna ou sistema binário de 

gradação. Por conseguinte, o grau intermediário/moderado seria eliminado por ser 

considerado um critério impreciso e por estar associado a um potencial significativo de 

transformação maligna (KUJAN et al., 2006; WARNAKULASURIYA et al., 2008).   

Isto posto, o grupo de baixo risco seria formado pelos casos que, segundo a 

classificação da OMS, estão graduados como sem displasia, com displasia questionável e 

displasia leve; enquanto o grupo de alto risco incluiria os casos de displasia moderada e 

severa (WARNAKULASURIYA et al., 2008). Esse sistema binário foi incialmente testado 

por Kujan et al. (2006), validado por estudos posteriores (LIU et al., 2010; CALDEIRA; 

ABREU; CARMO et al., 2012) e contribuiu para atenuar as discordâncias de diagnóstico da 

gradação das displasias entre os patologistas (NANKVELL et al., 2013). 
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As modalidades terapêuticas para QA incluem a vermelhonectomia, ablação com laser 

de dióxido de carbono (CO2), eletrocauterização, aplicação tópica de 5-fluorouracil, aplicação 

tópica de imiquimod e quimioexfoliação (ou “peeling químico”) com ácido tricloroacético 

(NEVILLE et al., 2009; SHAH; DOHERTY; ROSEN, 2010). Na maioria das vezes, essas 

modalidades são invasivas e podem ocasionar irritação e cicatrizes no vermelhão do lábio, o 

que tem incitado o estudo de novas alternativas para o tratamento da lesão (PIRARD et al., 

2005; NELSON; SPENCER; NELSON, 2007; ULRICH et al., 2007; LIMA et al., 2010). 

Assim sendo, a aplicação tópica de diclofenaco sódico 3% gel foi proposta como 

possibilidade de uma terapia menos agressiva (NELSON; SPENCER; NELSON, 2007; 

ULRICH et al., 2007; LIMA et al., 2010). 

O diclofenaco sódico é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), cujo modo de 

ação está relacionado à inibição da ciclo-oxigenase 2 (COX-2), enzima  intimamente 

relacionada ao processo inflamatório (MASFERRER et al., 2000; ULRICH et al., 2007) e 

associada a eventos iniciais da carcinogênese (HAMAKAWA et al., 2008; SETHI et al., 

2011). 

As duas isoformas de COX mais conhecidas são COX-1 e COX-2. Elas possuem 

pesos moleculares semelhantes, compartilham mais de 60% dos seus aminoácidos e possuem 

atividade enzimática similar; no entanto, diferem na sua regulação, distribuição e expressão 

(KISMET et al., 2004; HILMI; GOH, 2006; KERN et al., 2006). 

A COX-1 foi a primeira a ser identificada e é constitutivamente expressa em vários 

tecidos, levando à produção de prostaglandinas (PG) com diversas funções fisiológicas 

protetoras. É responsável pela citoproteção do epitélio gástrico e controle da agregação 

plaquetária. Por sua vez, a expressão da COX-2 é encontrada em um número limitado de 

células e induzida em resposta a estímulos inflamatórios, fatores de crescimento e estímulos 

tumorigênicos. A COX-2 também conduz à produção de PG em processos fisiopatológicos 

como formação de edema, hiperalgesia, febre e carcinogênese (MÉRIC et al., 2006; YU et al., 

2008; CERELLA et al., 2010; DONG et al., 2010).  

A ação das COXs provoca a conversão do ácido araquidônico em prostaglandina H2 

(PGH2), que por ser altamente instável, é metabolizada rapidamente pelas prostaglandinas 

sintases e convertida em prostaglandina E2 (PGE2), prostaglandina D2 (PGD2), prostaglandina 

F2α (PGF2α), prostaglandina I2 (PI2 ou prostaciclina) ou tromboxano A2 (TXA2) 

(GREENHOUGH et al., 2009). 

A função pró-inflamatória da PGE2 nas células ocorre através da ativação de 

receptores específicos de membrana denominados EP1, EP2, EP3 e EP4, que são receptores 
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acoplados a proteínas G (GPCRs) (DORSAM; GUTKIND, 2007; KUNDU; SURH, 2008; 

GREENHOUGH et al., 2009).  

O nível de PG produzido em neoplasias malignas é maior do que o encontrado em 

tecidos normais, provavelmente devido ao aumento da expressão da COX-2 (WANG et al., 

2009). Acredita-se que a ativação dos receptores EP2 e EP4 pela PGE2 promove a 

proliferação celular, aumenta a produção de fatores angiogênicos, inibe a apoptose e promove 

a invasividade e o crescimento metastático (DORSAM; GUTKIND, 2007; CAMACHO et al., 

2008; KUNDU; SURH, 2008; WANG et al., 2009; GOU et al. 2011). 

Dorsam e Gutking (2007) explicam que a PGE2 ativa a via da quinase regulada por 

sinal extracelular (ERK), conduz a suprarregulação do fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF) e cria um feedback positivo entre PGE2 e o VEGF. Dessa forma, o aumento 

da expressão de fatores pró-angiogênicos, como o VEGF, resulta no aumento da densidade de 

microvasos tumorais, o que contribui para progressão e crescimento neoplásico.  

Além do efeito sobre a angiogênese, já foi demonstrado que a superexpressão da 

COX-2 resulta em uma diminuição da apoptose, caracterizada pelo aumento da atividade da 

proteína anti-apoptótica Bcl-2 e diminuição da Bax, proteína pró-apoptótica (TJIU; LIAO; 

LIN, 2006; FECKER et al., 2007; KUNDU; SURH, 2008).   

Foi demonstrado que a expressão aumentada da COX-2 contribui para o processo de 

carcinogênese em cânceres de estômago, mama, pulmão, cólon, próstata e bexiga urinária 

(BARTCHEWSKY et al., 2009; HARRIS et al., 2009; LOOBY et al., 2009; WANG et al., 

2009). Também foi observada elevada expressão da COX-2 no carcinoma oral quando 

comparado a tecidos normais e lesões orais benignas (WANG et al., 2014). Vale ressaltar, no 

entanto, que a expressão dessa proteína em lesões potencialmente malignas, como a QA, foi 

pouco estudada (ROJAS et al., 2009; ROJAS et al., 2012).  

Considerando o importante papel da inflamação crônica e da COX-2 no 

desenvolvimento tumoral, vários estudos tentam comprovar a efetividade terapêutica da 

inibição desta enzima, através de AINES, no tratamento de cânceres em estágio precoce e 

tardio (CORLEY et al., 2003; DUBÉ et al., 2007; CLOUSER et al., 2009; TRINCHIERI, 

2011). 

Os AINES fazem parte de um grupo heterogêneo de compostos utilizados 

principalmente pelos efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos que exercem 

(GILMAN; GOODMAN; BRUNTON, 2006). Sabe-se que os AINES, inibidores da COX-2, 

reduzem a biossíntese de PG e outros eicosanoides e, consequentemente, aumentam a 
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apoptose, inibem o crescimento e a proliferação celular e podem reduzir a angiogênese e o 

desenvolvimento de metástase (MOHAN; EPSTEIN, 2003; DORSAM; GUTKIND, 2007). 

Estudos epidemiológicos revelaram que o uso de AINES, além de reduzir a incidência 

de adenomas colorretais (DUBÉ et al., 2007), também exerce atividade quimiopreventiva 

contra o câncer de esôfago (SOUZA et al., 2000; CORLEY et al., 2003), câncer de pulmão 

(SLATORE et al., 2010) e câncer de pele não-melanoma (CLOUSER et al., 2009). Algumas 

pesquisas demonstram que a enzima COX-2 também pode ser um excelente alvo para o 

tratamento de lesões orais malignas (WANG et al., 2009; SEYEDMAJIDI et al., 2014). No 

entanto, ainda há necessidade de estudos que contribuam para uma melhor compreensão dos 

efeitos destes medicamentos em QAs. 

 O diclofenaco sódico é um AINE derivado do ácido fenilacético, com valor de 

constante ácida (pKa) de 3,8 (a 25°C) (SAVASER; OZKAN; ISSYMER, 2005; 

CHUASUWAN et al., 2008). Este fármaco possui rápida absorção, ampla ligação a proteínas 

plasmáticas (99%) e meia vida curta de eliminação (1 a 2 horas) (GILMAN; GOODMAN; 

BRUNTON, 2006). Na Odontologia, é frequentemente indicado após traumatismos ou no 

controle da dor e edema pós-operatório (GILMAN; GOODMAN; BRUNTON, 2006; 

CHUASUWAN et al., 2008).  

 A ação anti-inflamatória do diclofenaco sódico decorre da inibição irreversível das 

enzimas COX-1 e COX-2, com maior seletividade para COX-2, e consequente diminuição da 

produção de PGs, que sensibilizam os nociceptores a mediadores da inflamação (RANG et al., 

2012). A droga é contra-indicada para pacientes que possuem hipersensibilidade ao fármaco, 

hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico, pacientes com úlcera gástrica ou intestinal, nos 

casos de insuficiência hepática grave, insuficiência renal ou cardíaca, e em pacientes no 

último trimestre de gravidez (YAGIELA et al., 2011).  

No entanto, o desenvolvimento do diclofenaco sódico em gel conferiu maior 

conveniência, estabilidade e menos efeitos colaterais, preservando a eficácia do tratamento. A 

ação tópica do gel foi testada em vários estudos no tratamento de ceratoses actínicas 

(FARIBA et al., 2006; SMITH; MORHENN; PIACQUADIO, 2006; KOSE et al., 2008; 

DIRSCHKA et al., 2010; ULRICH et al., 2010).   

A ceratose actínica e a QA são lesões análogas quanto ao comportamento biológico e 

fisiopatológico, induzidas principalmente pela radiação UV, com possibilidade de evolução 

para o CCE de pele e lábio, respectivamente (NEVILLE et al., 2009; GOLDBERG; 

MAMELAK, 2010). Os resultados da aplicação do diclofenaco sódico tópico em ceratoses 

actínicas foram promissores e forneceram uma abordagem conveniente, segura e bem tolerada 
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na maioria dos casos (FARIBA et al., 2006; KOSE et al., 2008; DIRSCHKA et al., 2010; 

ULRICH et al., 2010).   

Tal como acontece com o tratamento da ceratose actínica, os poucos estudos que 

avaliaram a ação do diclofenaco sódico em gel em QAs demonstraram eficácia e boa 

tolerabilidade, com a vantagem de não ser invasivo, apresentar baixo custo e bons resultados 

estéticos (NELSON; SPENCER; NELSON, 2007; ULRICH et al., 2007; LIMA et al., 2010).  

Alguns autores relatam que pode ocorrer o desenvolvimento de uma reação alérgica, 

caracterizada por edema e eritema, associada à sensação de queimação no local da aplicação 

do fármaco. No entanto, a maioria dos eventos adversos são reações leves resolvidas 

espontaneamente com a descontinuação da terapia (NELSON; SPENCER; NELSON, 2007; 

ULRICH et al., 2007; LIMA et al., 2010). 

Os resultados até então são promissores (ULRICH et al., 2007; NELSON; SPENCER; 

NELSON, 2007; LIMA et al., 2010), no entanto, existe uma necessidade de novos estudos 

para investigar a ação desta droga e poder classificá-la como opção de tratamento padrão para 

QA, assim como já o é para ceratoses actínicas (FARIBA et al., 2006; KOSE et al., 2008; 

DIRSCHKA et al., 2010; ULRICH et al., 2010).   

Diante do exposto, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a expressão imuno-

histoquímica da COX-2 em QAs, no intuito de verificar se a expressão desta proteína pode ser 

considerada um possível marcador de progressão da lesão e analisar a eficácia, através de 

acompanhamento clínico, do diclofenaco sódico 3% gel no tratamento da QA.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a expressão imuno-histoquímica da COX-2 em QAs com diferentes riscos de 

transformação maligna e a eficácia, através de acompanhamento clínico, do uso tópico do 

diclofenaco sódico 3% gel no tratamento da QA.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Classificar as displasias epiteliais nas QAs conforme os critérios estabelecidos pela 

OMS (BARNES et al., 2005) e, posteriormente, categorizar os casos em QAs de baixo 

e alto risco de transformação maligna; 

 Analisar a imunoexpressão da COX-2 no epitélio de revestimento dos espécimes 

teciduais de QA; 

 Correlacionar a imunoexpressão da COX-2 com o risco de transformação maligna das 

QAs; 

 Investigar se a expressão imuno-histoquímica da COX-2 pode auxiliar no 

entendimento do processo biológico de progressão morfológica da QA; 

 Esclarecer se o diclofenaco sódico 3% gel pode ser considerado uma forma de 

tratamento eficaz para QA; 

 Avaliar a satisfação e tolerabilidade à terapia com diclofenaco sódico 3% gel.  
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ACTÍNICAS 

 

IMMUNOHISTOCHEMICAL EXPRESSION OF COX-2 IN ACTINIC CHEILITIS 

 

  

Amanda Katarinny Goes Gonzaga
a
, Maria Luiza Diniz de Sousa Lopes

a
, Éricka Janine Dantas 

da Silveira
b
, Ana Miryam Costa de Medeiros

b
. 

 

a
Aluna de Pós-Graduação em Patologia Oral pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, RN, Brasil. 

b
Professora do Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, RN, Brasil. 

 

 

 

 

 

Autor para correspondência: 

Amanda Katarinny Goes Gonzaga 

Departamento de Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

Av. Senador Salgado Filho, 1787, Lagoa Nova, CEP 59056-000 Natal, RN, Brasil 

Fone/Fax: +55 84 3215-4138 

E-mail: amandaggonzaga@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

RESUMO 

 

Introdução: A ciclo-oxigenase 2 (COX-2), enzima classicamente associada com a resposta 

inflamatória, encontra-se superexpressa em muitas malignidades humanas. O papel da COX-2 

em lesões potencialmente malignas, como a queilite actínica (QA), foi pouco explorado. 

Portanto, esse estudo teve o objetivo de investigar a expressão da COX-2 em QAs de 

diferentes riscos de transformação maligna. Métodos: A imunoexpressão da COX-2 foi 

analisada em 90 casos de QAs gradadas em baixo (n= 55) e alto risco (n= 35) de 

transformação maligna. A imunomarcação epitelial foi avaliada de forma semi-quantitativa, 

de acordo com os escores: (1) 0 a 5% de células positivas – Ausência de expressão; (2) 6 a 

30% de células positivas – Baixa expressão; (3) 31 a 100% de células positivas – Expressão 

elevada. Foi realizado o teste Qui-quadrado de Pearson para verificar as possíveis associações 

entre a imunoexpressão da COX-2 e o grau histológico das QAs. O coeficiente ponderado de 

Kappa denotou uma boa concordância interobservador (0.677). Resultados: A COX-2 esteve 

superexpressa em 74.4% dos casos de QAs, enquanto baixa expressão foi observada em 

18.9% e expressão negativa em 6.7% dos casos. Os grupos de baixo e alto risco revelaram 

predominância do escore 3, seguido dos escores 2 e 1. Não foi observada associação 

significativa (p = 0.315) entre a expressão da COX-2 e a gradação histológica das QAs 

analisadas. Conclusão: A elevada expressão da COX-2 é frequente em QAs, no entanto, esta 

proteína não pode ser considerada um marcardor significativo para diferenciar QAs de baixo e 

alto risco de transformação maligna. 

 

Palavras-chave: Queilite; Ciclo-oxigenase 2; Carcinogênese; Imuno-Histoquímica. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Cyclooxygenase-2 (COX-2), an enzyme classically associated with the 

inflammatory response, is overexpressed in many human malignancies. The role of COX-2 in 

potentially malignant lesions, such as actinic cheilitis (AC), has been little explored. 

Therefore, this study aimed to investigate the expression of COX-2 in ACs with different risks 

of malignant transformation. Methods: The immunoexpression of COX-2 was analyzed in 90 

cases of AC graded as low risk (n = 55) and high risk (n = 35) of malignant transformation. 

Epitlhelial immunostaining of each case was evaluated in a semi-quantitative approach, in 

which the scores were assigned: (0) 0 to 5% of positive cells - Negative; (1) 6 to 30% of 

positive cells - Low expression; (2) 31 to 100% of positive cells - High expression. Pearson's 

chi-square test was performed to verify the possible associations between the 

immunoexpression of COX-2 and histological grading of actinic cheilitis. The weighted 

Kappa coefficient denoted a good interobserver agreement (0.677). Results: COX-2 was 

overexpressed in 74.4% of AC cases, while low expression was observed in 18.9% and 

negative expression in 6.7% of cases. Both groups of low and high risk, revealed 

predominance of score 3 (high immunoexpression), followed by the score 2 and 1. There was 

no significant association (p = 0.315) between COX-2 expression and histological grading of 

the ACs analyzed. Conclusion: The high expression of COX-2 is frequent in AK, however, 

this protein cannot be considered a significant marker to differentiate ACs of low and high 

risk for malignant transformation. 

 

Keywords: Cheilitis; Cyclooxygenase-2; Carcinogenesis; Immunohistochemistry. 
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CAPÍTULO I – EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DA COX-2 EM QUEILITES 

ACTÍNICAS  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A queilite actínica (QA) é uma lesão potencialmente maligna caracterizada por uma 

inflamação crônica de evolução lenta, cujo principal fator de risco associado é a exposição à 

radiação ultravioleta (UV) (1,2). Acomete mais o lábio inferior de indivíduos leucodermas, do 

sexo masculino, acima da quarta década de vida e que exercem atividades ocupacionais 

relacionadas à exposição solar (3-5). 

O mais importante fator preditivo da transformação maligna é a severidade da 

displasia epitelial, observada através de exame histopatológico (3,6). Acredita-se que o 

diagnóstico de QA implica em uma possibilidade duas vezes maior de desenvolvimento do 

carcinoma de células escamosas (CCE) de lábio (2).  

A resposta inflamatória é, reconhecidamente, um dos eventos mais precoces no 

processo de carcinogênese (7). Nos últimos anos, informações obtidas de estudos com 

modelos animais e com experimentos de cultura de células evidenciaram a participação da 

ciclo-oxigenase (COX) no desenvolvimento de neoplasias. As COXs são enzimas mediadoras 

do processo inflamatório, responsáveis pela conversão de ácido araquidônico em 

prostaglandinas (PG) e tromboxanos (TX). As duas isoformas de COX mais conhecidas são 

COX-1 e COX-2. Enquanto a COX-1 é expressa na maioria dos tecidos humanos exercendo 

funções fisiológicas protetoras, a COX-2 é expressa por um número restrito de células e é 

induzida por resposta a estímulos inflamatórios, fatores de crescimento e estímulos 

tumorigênicos (8-10).  

A superexpressão da COX-2 foi observada em vários tipos de câncer, dentre eles, 

câncer de mama, pulmão, cólon, próstata, bexiga e estômago (11-13). Apesar de existirem 

alguns estudos sobre o papel da COX-2 no câncer oral (7,14-17), ainda há informações 

limitadas sobre a expressão dessa enzima em QAs (18,19).  

Considerando que atualmente não se pode prever quais as lesões de QA irão progredir 

para o CCE de lábio, o objetivo desse trabalho foi avaliar a expressão imuno-histoquímica da 

COX-2 em QAs, com baixo e alto risco de transformação maligna, no intuito de verificar se a 

expressão desta proteína constitui um possível marcador de progressão da lesão. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostras teciduais 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, conforme parecer nº 1.024.559. Foram analisadas amostras 

de tecido de 90 casos de QA. Apenas os casos de espécimes diagnosticados 

histopatologicamente como elastose solar, associada ou não a variados graus de displasias 

epiteliais, foram incluídos no estudo. Os casos que receberam tratamento prévio com 

corticoide tópico ou cremes a base de vitaminas foram excluídos. 

 

Estudo Morfológico 

Do material incluído em parafina, foram obtidos cortes histológicos de 5 µm de 

espessura, dispostos em lâminas de vidro e corados pela técnica da Hematoxilina/Eosina 

(H/E). Esses cortes foram examinados à microscopia de luz por dois patologistas orais para 

análise do grau de displasia epitelial, conforme os critérios morfológicos preconizados pela 

OMS (20). Discordâncias ocasionais foram discutidas até se alcançar um consenso. Em 

seguida, foi realizada a classificação dos casos pelo sistema binário de gradação proposto por 

Kujan et al. (21), no qual os espécimes sem displasia e com displasias leves foram 

categorizados como QAs de baixo risco e os casos com displasias moderadas e severas foram 

categorizados como QAs de alto risco de transformação maligna.  

 

Método Imuno-histoquímico 

Todos os espécimes de QA fixados em formol a 10% e emblocados em parafina foram 

submetidos a cortes histológicos de 3m de espessura, os quais foram estendidos em lâminas 

de vidro, previamente limpas, preparadas com adesivo à base de 3-aminopropyltrietoxy-silano 

(Sigma-Aldrich CO, St Louis, MO, USA). Posteriormente, o material foi submetido à técnica 

da imunoperoxidase, utilizando o anticorpo primário monoclonal anti-COX-2, clone ST21 

(Cell Marque, Rocklin, USA).  

Para as etapas de desparafinização, re-hidratação e recuperação antigênica, os cortes 

foram submetidos ao Trilogy (Cell Marque, CA, USA), em uma concentração de 1:100 em 

água destilada em panela Pascal por 3 minutos. Posteriormente, as amostras sofreram o 

bloqueio da peroxidase endógena com H2O2 10 volumes, por 15 minutos, em temperatura 

ambiente (TA). Em seguida, as amostras foram submetidas à lavagem em água corrente e 
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incubadas em proteína block (Thermo Scientific, Runcorn, UK) por 5 minutos (TA), para 

bloqueio das ligações inespecíficas. Posteriormente, foram realizadas duas lavagens em 

solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCl (tris-hidroximetil-aminometano, Sigma-Aldrich Co., 

St. Louis, MO, USA), pH 7,4 com duas trocas de 5 minutos, para então haver a incubação do 

anticorpo primário anti-COX-2 (1:1000, por 60 minutos em temperatura ambiente).  

Após a incubação do anticorpo primário, as amostras foram incubadas no sistema de 

visualização ADVANCE
TM 

(Dako North America Inc., Capinteria, CA, USA), sendo o 

primeiro reagente o HRP Link e o segundo, o HRP Enzyme, ambos por 30 minutos (TA), 

intercalados por lavagens em TRIS-HCl.  

Em seguida, foi realizada a revelação com 3,3-diaminobenzidina (Liquid DAB + 

Substrate, Dako North America Inc., Carpinteria, CA, USA) em câmara escura por 5 minutos 

(TA), passando por água destilada, contra coloração com hematoxilina de Harris (5 minutos), 

lavagem em água corrente (5 minutos) e água destilada com duas trocas (5 minutos). 

Finalizando o processo com desidratação, diafanização e montagem da lamínula. 

Como controle positivo para o COX-2, foram utilizados cortes histológicos de pele 

contendo glândulas sebáceas. Como controle negativo, o anticorpo primário foi substituído 

por albumina de soro bovino a 1% (BSA – bovine serum albumin), em solução tampão.  

 

Análise do Perfil Imuno-histoquímico 

 A análise da expressão da proteína COX-2 foi realizada de forma semi-quantitativa. 

Toda a área do espécime foi verificada por dois examinadores previamente calibrados, em 

momentos diferentes através de microscópio óptico (Olympus CH30, Olympus Japan Co., 

Tokyo, Japão) sob o aumento de 40x e 100x. As células epiteliais que exibiram coloração 

acastanhada e granular no citoplasma foram consideradas positivas. Fazendo-se uso de uma 

adaptação do estudo de Byatnal et al. (7), os avaliadores atribuíram os seguintes escores: (1) 0 

a 5% de células positivas – Expressão Negativa; (2) 6 a 30% de células positivas – Baixa 

expressão; (3) 31 a 100% de células positivas – Expressão elevada.  

 

Análise Estatística 

Os resultados obtidos foram analisados utilizando o programa estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) na versão 20.0. Foi realizado o teste Qui-

quadrado de Pearson para verificar as possíveis associações entre a imunoexpressão da COX-

2 (negativa, baixa, elevada) e o grau histológico das QA pelo sistema binário (alto e baixo 

risco). Adicionalmente, foi calculado o coeficiente ponderado de Kappa, que denotou uma 
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boa concordância interobservador (0.677). Para os testes realizados, foi adotado um nível de 

significância de 5%. 

 

RESULTADOS 

 

Os dados demográficos, clínicos e morfológicos das 90 QAs estudadas encontram-se 

na Tabela 1. A maioria dos indivíduos incluídos no estudo era do sexo masculino (78.9%) e 

da raça branca (70%). A idade variou de 23 a 81 anos, com uma média de 52.14+14.35. Após 

a categorização da idade, observou-se que grande parte da amostra tinha idade superior a 40 

anos (83.3%).  

No que diz respeito à atividade ocupacional, 48 indivíduos (53.3%) relataram 

atividades relacionadas à exposição solar crônica, destacando-se a profissão de agricultor (n = 

28; 32.2%). Em dez fichas clínicas (11.11%) esta informação não estava disponível (Figura 

1). 

O aspecto clínico leucoplásico foi o mais observado nas QAs estudadas (n = 43; 

47.8%). Já os aspectos eritroleucoplásico e eritroplásico foram evidenciados em 25 (27.8%) e 

17 (18.9%) casos, respectivamente.  No tocante à gradação histológica das QAs, verificou-se 

maior frequência de lesões de baixo risco de transformação maligna correspondendo a 61.1% 

dos casos estudados (n = 55). 

A análise da expressão de COX-2 no epitélio das QAs revelou imunorreatividade 

citoplasmática para esta proteína em todas as camadas epiteliais, exceto na camada de 

ceratina. Com relação aos escores de imunomarcação, 67 casos (74.4%) mostraram escore 3, 

denotando elevada expressão. O escore 2 (expressão baixa) teve frequência de 18.9%, 

correspondendo a 17 casos, enquanto expressão negativa (escore 1) foi observada em 6 casos 

(6.7%).  

No que diz respeito ao risco de transformação maligna, o grupo de QAs de alto risco 

revelou predominância de elevada imunoexpressão de COX-2, demonstrando escore 3 em 23 

casos (65.7%), seguido de escore 2 (n = 9; 25.7%) e escore 1 (n = 3, 8.6%). De forma 

semelhante, a maioria das QAs de baixo risco também revelou elevada expressão de COX-2 

(escore 3; n = 44; 80%), seguida de baixa expressão (escore 2; n = 8; 14.5%) e expressão 

negativa (escore 1; n = 3; 5.5%) (Figura 2). Não foi observada associação significativa (p = 

0.315) entre a expressão de COX-2 e o grau histológico das QAs analisadas (Tabela 2).  
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DISCUSSÃO 

 

A QA é uma lesão com potencial de transformação para o CCE de lábio (3,4,6). Os 

dados epidemiológicos desse estudo corroboram os já bem estabelecidos na literatura que 

consideram a QA uma lesão crônica, mais comumente diagnosticada em indivíduos 

leucodermas, do sexo masculino e acima da quarta década de vida (3,4,22). 

 O menor número de casos entre as mulheres pode ser explicado por algumas razões 

socioculturais como a utilização de produtos cosméticos que protegem parcialmente o lábio 

dos raios UV, uso do protetor solar e por desenvolverem menos atividades ao ar livre (22). 

De forma consistente com a literatura revisada (4,5,22), mais da metade dos pacientes 

deste estudo relataram exercer atividades ocupacionais relacionadas à exposição solar crônica 

e excessiva, o que comprova a radiação UV como principal fator etiológico associado à lesão.  

Embora o fator etiológico esteja bem definido, há uma dificuldade em predizer quais 

casos sofrerão transformação maligna. Para este estudo, os casos de QA foram classificados 

em baixo e alto risco de transformação maligna, conforme o sistema binário de gradação 

proposto por Kujan et al. (19) e validado posteriormente por outros pesquisadores (6,23,24). 

Considerando que o desenvolvimento de grande parte dos casos de CCE de lábio são 

precedidos pela QA, pesquisas com biomarcadores são realizadas a fim de auxiliar na 

avaliação da progressão desta lesão (18,25). Muitas evidências suportam a hipótese de que a 

COX-2, uma enzima classicamente associada com a resposta inflamatória e regulada pelo 

fator nuclear B (NF-κB), está superexpressa em tumores humanos e desempenha uma 

importante participação na carcinogênese (17,26,27). 

Foi demonstrado que a superexpressão da COX-2 resulta em um aumento da 

proliferação celular e diminuição da apoptose, mediadas principalmente pela produção de 

PGE2 e seus receptores EP1-4 (28-31). 

A secreção de PGE2 está associada à liberação de fatores angiogênicos, tais como o 

fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), pelas células tumorais (32, 33). Morita et al. 

(34) demonstraram que a COX-2 pode regular positivamente a expressão do VEGF-C, 

favorecendo os eventos de linfangiogênese e metástases para linfonodos regionais em CCE 

oral.  

Acredita-se que o gene supressor tumoral p53, quando mutado, pode desempenhar 

papel na carcinogênese através de um mecanismo que induz a COX-2 (35,36). Além disso, 

Byatnal et al. (7) defendem que a expressão elevada da COX-2 está relacionada aos eventos 

de invasão e metástase através da indução das metaloproteínases da matriz.  
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Foi comprovado que camundongos geneticamente modificados que superexpressam a 

COX-2 nas glândulas mamárias, na pele e no estômago são mais propensos a desenvolver 

neoplasias malignas nos respectivos locais, enquanto camundongos knock out para COX-2 

são menos suscetíveis ao desenvolvimento tumoral (32). 

Sendo assim, alguns autores relatam que a superexpressão desta proteína contribui 

para o crescimento de diferentes neoplasias malignas, inclusive lesões malignas da cavidade 

oral (7,17,33). No entanto, o papel da COX-2 em lesões potencialmente malignas, como a 

QA, foi pouco estudado (18,19). 

Nossos resultados revelaram uma elevada expressão imuno-histoquímica da COX-2 

em 74,4% dos casos de QA analisados.  Rojas et al. (18) obtiveram resultados semelhantes 

quando avaliaram a expressão da COX-2 em 45 casos de QAs. Embora não tenham avaliado a 

expressão da proteína em lesões de diferentes riscos de transformação maligna, encontraram 

uma superexpressão da COX-2 nos casos de QA comparados aos casos de lábio normal.  

Assim, os autores ressaltaram que o aumento na função biológica da COX-2 parece estar 

significativamente relacionado com eventos precoces da carcinogênese de lábio.  

Estudos realizados em ceratose actínica, contraparte em pele da QA, também 

demonstraram alta expressão da COX-2 (35,37,38). A ceratose actínica e a QA possuem o 

mesmo fator etiológico e podem evoluir para o CCE de pele e lábio inferior, respectivamente 

(38,39). 

Alguns estudos demonstraram que a radiação UV pode estimular diretamente a 

expressão de COX-2 em culturas de queratinócitos humanos (41-43). Como o principal fator 

etiológico da QA e da ceratose actínica é a exposição crônica à radiação solar, isso pode 

explicar a superexpressão da COX-2 na maior parte da amostra desse estudo.  

 É importante ressaltar que o lábio, em comparação à pele, possui um epitélio fino 

com camada de ceratina mais delgada, menor quantidade de melanina e menor secreção de 

glândulas sebáceas e sudoríparas, o que o torna ainda mais vulnerável a danos induzidos 

pela radiação UV (2).  

Seyedmajidi et al. (16) investigaram a expressão imuno-histoquímica da COX-2 em 

casos de CCE oral, displasia epitelial oral e mucosa oral normal. Alto nível de expressão de 

COX-2 foi encontrado nos casos de CCE e displasia em comparação à mucosa normal. Além 

disso, foi encontrada uma correlação positiva entre a expressão da COX-2 e a gravidade da 

displasia. Resultados semelhantes foram encontrados por Segawa et al. (14) e Saba et al. (30). 

Em contraste, nossos resultados não revelaram um aumento gradual da expressão da COX-2 

conforme o risco de transformação maligna das QAs. Esses resultados podem divergir porque 
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o CCE de lábio e o CCE intraoral estão associados a diferentes fatores etiológicos e, portanto, 

possuem características clínicas, comportamentos e prognósticos distintos (44). 

Recentemente, Wang et al. (17) realizaram uma meta-análise com objetivo de 

investigar a influência da expressão da COX-2 no câncer oral. Foram analisados doze estudos 

coorte, com acompanhamento de 979 pacientes no total. Os resultados da meta-análise 

mostraram que a expressão da COX-2 nas lesões malignas foi significativamente maior que 

em tecidos normais e lesões orais benignas. Ainda, a expressão elevada da COX-2 esteve 

associada à menor sobrevida e pior prognóstico. Os autores ressaltaram que mais estudos 

clínicos devem ser realizados para esclarecer o real significado da COX-2 no processo de 

carcinogênese oral. 

Em conclusão, de acordo com os resultados, a expressão da COX-2 não pode ser 

considerada um marcador significativo para diferenciar lesões de QA de baixo e alto risco de 

transformação maligna. No entanto, a superexpressão da COX-2 seria um evento importante 

na patogênese da QA e indica que a regulação negativa desta proteína pode ser considerada 

uma estratégia importante para quimioprevenção do CCE de lábio. Nesse sentido, outros 

estudos podem fornecer uma visão mais profunda sobre o papel da COX-2 no mecanismo de 

progressão das QAs.  
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Tabelas  

Tabela 1. Caracterização da amostra de acordo com variáveis demográficas, clínicas e 

histopatológicas. Natal, RN-2016. 

Variáveis n (%) 

Sexo  

Masculino 71 (78.9) 

Feminino 19 (21.1) 

Idade  

≥ 40 anos 75 (83.3) 

< 40 anos 15 (16.7) 

Raça  

Branca 63 (70) 

Parda 16 (17.8) 

Negra 3 (3.3) 

Não informada 8 (8.9) 

Atividade Ocupacional  

Com exposição solar 48 (53.3) 

Sem exposição solar 33 (36.7) 

Não informado 9 (10) 

Aspecto Clínico  

Eritroleucoplásico 25 (27.8) 

Eritroplásico 17 (18.9) 

Leucoplásico 43 (47.8) 

Outro 3 (3.3) 

Não informado 2 (2.2) 

Gradação Histológica  

Alto risco 35 (38.9) 

Baixo risco 55 (61.1) 

Total 90 (100) 

Fonte: Laboratório de histopatologia da disciplina de Patologia Oral – UFRN. 
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Tabela 2. Distribuição absoluta e relativa da imunoexpressão de COX-2 de acordo com a 

gradação histológica das queilites actínicas. Natal – RN, 2016. 

Gradação 

Histológica 

Imunoexpressão de COX-2 

Total p Negativa 

n (%) 

Baixa 

n (%) 

Elevada 

n (%) 

Alto risco 3 (8.6) 9 (25.7) 23 (65.7) 35 (100) 0.315 

Baixo risco 3 (5.5) 8 (14.5) 44 (80) 55 (100)  

Fonte: Laboratório de histopatologia da disciplina de Patologia Oral – UFRN. 

Teste Qui-quadrado 

 

 

 

Figuras 

Figura 1. Distribuição da amostra quanto à atividade ocupacional. Natal – RN, 2016. 
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Figura 2. Características histopatológicas das QAs de baixo (A) e alto risco (B) de 

transformação maligna (H/E; barra= 200 μm). Elevada imunoexpressão citoplasmática 

(escore 3) da COX-2 em QAs de baixo risco (C) e alto risco (D) (Advance; Barra = 200 μm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

REFERÊNCIAS 

 

1. ULRICH, M. et al. Non-invasive diagnosis and monitoring of actinic cheilitis with 

reflectance confocal microscopy. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol., v. 25, n. 3, p. 276-284, 

2010. 

 

2. JADOTTE, Y. T.; SCHWARTZ, R. A. Solar cheilosis: an ominous precursor: part I. 

Diagnostic insights. J. Am. Acad. Dermatol., v. 66, n. 2, p. 173-84, 2012. 

 

3. CAVALCANTE, A.S.; ANBINDER, A.L.; CARVALHO, Y.R. Actinic cheilitis: 

clinical and histological features. J. Oral Maxillofac. Surg., v. 66, n.3, p. 498-503, 2008. 

 

4. PIÑERA-MARQUES, K. et al. Actinic lesions in fishermen's lower lip: clinical, 

cytopathological and histopathologic analysis. Clinics (São Paulo), v.65, n.4, p.363-367, 

2010. 

 

5. LUCENA, E. E. et al. Prevalence and factors associated to actinic cheilitis in beach 

workers. Oral Dis., v. 18, n. 6, p. 575-9, 2012. 

 

6. LIU, W. et al. Malignant transformation of oral leukoplakia: a retrospective cohort 

study of 218 Chinese patients. BMC Cancer, v. 10, p. 685, 2010. 

 

7. BYATNAL, A. A. et al. Cyclooxygenase-2 – an imperative prognostic biomarker in 

oral squamous cell carcinoma- an immunohistochemical study. Pathol. Oncol. Res., v.21, 

n.4, p. 1123-1131, 2015. 

 

8. YU, L., et al. E series of prostaglandin receptor 2-mediated activation of extracellular 

signal-regulated kinase/activator protein-1 signaling is required for the mitogenic action of 

prostaglandin E2 in esophageal squamous-cell carcinoma. J. Pharmacol. Exp. Ther., v. 327, 

n.1, p. 258-267, 2008. 

 

9. CERELLA, C. et al. Targeting COX-2 expression by natural compounds: a promising 

alternative strategy to synthetic COX-2 inhibitors for cancer chemoprevention and therapy. 

Biochem. Pharmacol., v.80, n.12, p.1801-1815, 2010. 

 

10. DONG, J. et al. Potentially functional COX-2- 1195G>A polymorphism increases the 

risk of digestive system cancers: a meta-analysis. J. Gastroenterol. Hepatol., v. 25, n. 6, p. 

1042-1050, 2010. 

 

11. BARTCHEWSKY, W. JR. et al. Effect of Helicobacter pylori infection on IL-8, IL-

1beta and COX-2 expression in patients with chronic gastritis and gastric cancer. Scand. J. 

Gastroenterol., v.44, n.2, p. 153-161, 2009. 

 

12. HARRIS, R.E. Cyclooxygenase-2 (cox-2) blockade in the chemoprevention of cancers 

of the colon, breast, prostate, and lung. Inflammopharmacology, v.17, n.2, p. 55-67, 2009. 

 

13. LOOBY, E. et al. Deoxycholate induces COX-2 expression via Erk1/2-, p38-MAPK 

and AP-1-dependent mechanisms in esophageal cancer cells. BMC cancer, v. 9, p. 190, 2009. 

 



42 
 

14. SEGAWA, E. et al. Expression of cyclooxygenase-2 and DNA topoisomerase II α in 

precancerous and cancerous lesions of the oral mucosa. Oral Oncol., v. 44, n. 7, p. 664–671, 

2008. 

 

15. CHA, J.D.; LI, S.; CHA, I.H. Association between expression of embryonic lethal 

abnormal vision-like protein HuR and cyclooxygenase-2 in oral squamous cell carcinoma. 

Head Neck, v.33, n.5, p. 627-637, 2011. 

 

16. SEYEDMAJIDI, M. et al. Cyclo-oxygenase-2 expression in oral squamous cell 

carcinoma. J. Cancer Res. Ther., v.10, n.4, p. 1024-1029, 2014. 

 

17. WANG, Z. M. et al. Abnormal COX2 protein expression may be correlated with poor 

prognosis in oral cancer: A meta-analysis. BioMed. Res. Int., v. 2014, 2014. 

 

18. ROJAS, I.G. et al. Actinic cheilitis: Epithelial expression of COX-2 and its association 

with mast cell tryptase and PAR-2. Oral Oncol., v.45, p.284-290, 2009. 

 

19. ROJAS, I.G. et al. Increased fibroblast density in actinic cheilitis: association with 

tryptase-positive mast cells, actinic elastosis and epithelial p53 and COX-2 expression. J. 

Oral Pathol. Med., v.41, n.1, p.27-33, 2012. 

 

20. BARNES, L. et al. World Health Organization classification of tumours - 

pathology and genetics of head and neck tumours, Lion: IARC Press, 2005. 

 

21. KUJAN, O. et al. Evaluation of a new binary system of grading oral epithelial 

dysplasia for prediction of malignant transformation. Oral Oncol., v. 42, n. 10, p. 987-93, 

2006. 

 

22. MARTINS-FILHO, P. R. S.; DA SILVA, L. C. F.; PIVA, M. R. The prevalence of 

actinic cheilitis in farmers in a semi-arid northeastern region of Brazil. Int. J. Dermatol., v. 

50, p. 1109-1114, 2011. 

 

23. CALDEIRA, P. C.; ABREU, M. H. N. G.; CARMO, A. V. Binary system of grading 

oral epithelial dysplasia: evidence of a bearing to the scores of an immunohistochemical 

study. J. Oral Pathol. Med., v. 41, p. 452–453, 2012. 

 

24. NANKIVELL, P. et al. The binary oral dysplasia grading system: validity testing and 

suggested improvement. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol., v. 115, n. 1, p. 

87- 94, 2013. 

 

25. FREITAS, V.S. et al. Mast cells and matrix metalloproteinase 9 expression in actinic 

cheilitis and lip squamous cell carcinoma. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. 

Endod., v.112, n.3, p.342-348, 2011. 

 

26. HAMAKAWA, H. et al. Basic evidence of molecular targeted therapy for oral cancer 

and salivary gland cancer. Head Neck, v.30, n.6, p.800-809, 2008. 

 

27. SETHI, G. et al. Multifaceted link between cancer and inflammation. Biosc. Rep., v. 

32, n. 1, p. 1–15, 2011. 

 



43 
 

28. TJIU, J.W.; LIAO, Y.H.; LIN, S.J. et al. Cyclooxygenase-2 overexpression in human 

basal cell carcinoma cell line increases antiapoptosis, angiogenesis, and tumorigenesis. J. 

Invest. Dermatol., v.126, n.5, p.1143-1151, 2006. 

 

29. FECKER, L.F. et al. The role of apoptosis in therapy and prophylaxis of epithelial 

tumours by nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Br. J. Dermatol., v.3, p.25-33, 

2007. 

 

30. SABA, N.F. et al. Role of cyclooxygenase-2 in tumor progression and survival of head 

and neck squamous cell carcinoma. Cancer Prev. Res., v.2, n.9, p.823-829, 2009. 

 

31. ABRAHAO, A. C. et al. A role for COX2-derived PGE2 and PGE2-receptor subtypes 

in head and neck squamous carcinoma cell proliferation. Oral Oncol., v. 46, n. 12, p. 880–

887, 2010. 

 

32. KUNDU, J.K.; SURH, Y.J. Inflammation: gearing the journey to cancer. Mutat. Res., 

v. 659, n. 1-2, p.15-30, 2008. 

 

33. WANG, F. et al. Current and potential inflammation targeted therapies in head and 

neck cancer. Curr. Opin. Pharmacol., v.9, n.4, p.389-395, 2009. 

 

34. MORITA, Y. et al. Cyclooxygenase-2 expression is associated with vascular 

endothelial growth factor-c and lymph node metastasis in human oral tongue cancer. Oral 

Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol., v. 117, n. 4, p. 502–510, 2014. 

 

35. YALÇIN, K.U.; SEÇKIN, S. The expression of p53 and COX-2 in basal cell 

carcinoma, squamous cell carcinoma and actinic keratosis cases. Turk Patoloji Derg., v. 28, 

n.2, p. 119-27, 2012. 

 

36. ATHANASSIADOU, A.M. et al. Significance of cyclooxygenase 2, EZH-2 polycomb 

group and p53 expression in actinic keratosis and squamous cell carcinomas of the skin. Am. 

J. Dermatopathol., v.35, n.4, p. 425-31, 2013. 

 

37. AKITA, Y. et al. Cyclooxygenase-2 is a possible target of treatment approach in 

conjunction with photodynamic therapy for various disorders in skin and oral cavity. Br. J. 

Dermatol., v.151, n.2, p. 472-80, 2004. 

 

38. KIM, K.H. et al. Immunohistochemical study of cyclooxygenase-2 and p53 expression 

in skin tumors. J. Dermatol., v. 33, n.5, p. 319-25, 2006. 

 

39. BABILAS, P.; LANDTHALER, M.; SZEIMIES, R.M. Actinic keratoses. Hautarzt, 

v.54, n.6, p.551-560, 2003. 

 

40. GOLDBERG, L.H.; MAMELAK, A.J. Review of actinic keratosis. Part I: etiology, 

epidemiology and clinical presentation. J. Drugs Dermatol., v.9, n.9, p.1125-1132, 2010. 

 

41. BUCKMAN, S.Y. et al. COX-2 expression is induced by UVB exposure in human 

skin: implications for the development of skin cancer. Carcinogenesis, v. 19, n. 5, p.723-9, 

1998.  

 



44 
 

42. SCOTT, G. et al. Protease-activated receptor 2, a receptor involved in melanosome 

transfer, is upregulated in human skin by ultraviolet irradiation. J. Invest. Dermatol., v. 117, 

n.6, p. 1412-20, 2001.  

 

43. TRIPP, C.S. et al. Epidermal COX-2 induction following ultraviolet irradiation: 

suggested mechanism for the role of COX-2 inhibition in photoprotection. J. Invest. 

Dermatol., v.121, n.4, p. 853-61, 2003. 

 

44. CASAL, D. et al. Lip cancer: a 5-year review in a tertiary referral centre. J. Plast. 

Reconstr. Aesthet. Surg., v.63, n.12, p.2040-2045, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



45 
 

 

Capítulo II  



46 
 

CAPÍTULO II – DICLOFENACO SÓDICO GEL COMO UMA TERAPIA 

ALTERNATIVA PARA QUEILITES ACTÍNICAS 

 

 

DICLOFENAC SODIUM GEL THERAPY AS AN ALTERNATIVE TO 

ACTINIC CHEILITIS 

 

  

Amanda Katarinny Goes Gonzaga
a
, Éricka Janine Dantas da Silveira

b
, Ana Miryam Costa de 

Medeiros
b
. 

 

a
Aluna de Pós-Graduação em Patologia Oral pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, RN, Brasil. 

b
Professora do Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, RN, Brasil. 

 

 

 

 

 

Autor para correspondência: 

Amanda Katarinny Goes Gonzaga 

Departamento de Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

Av. Senador Salgado Filho, 1787, Lagoa Nova, CEP 59056-000 Natal, RN, Brasil 

Fone/Fax: +55 84 3215-4138 

E-mail: amandaggonzaga@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

RESUMO 

 

Introdução: A queilite actínica (QA) é uma lesão inflamatória crônica, potencialmente 

maligna, que necessita de diagnóstico e tratamento precoces. As modalidades terapêuticas 

disponíveis são invasivas e podem causar desconforto considerável aos pacientes. Portanto, o 

objetivo dessa pesquisa foi analisar a eficácia, através de acompanhamento clínico, do gel de 

diclofenaco sódico a 3% no tratamento dessa lesão. Métodos: Dezenove pacientes 

diagnosticados com QA foram orientados a realizar aplicação tópica do gel, três vezes por dia, 

durante 90 dias. A cada visita quinzenal, foi realizado um registro de acompanhamento 

através de fotografia digital. Dois pesquisadores avaliaram todas as imagens ao final do 

tratamento e atribuíram um escore para o aspecto clínico do lábio, conforme houvesse: 1. 

Melhora completa; 2. Melhora parcial; 3. Nenhuma mudança; 4. Piora do quadro clínico. 

Também foram avaliadas a tolerabilidade ao fármaco e satisfação do paciente ao final do 

tratamento. Resultados: Dez indivíduos apresentaram remissão total das características 

clínicas da lesão e três exibiram melhora parcial, devido à permanência de áreas discrômicas 

no lábio. Um participante apresentou piora do quadro clínico e, em cinco casos, o tratamento 

foi descontinuado devido ao desenvolvimento de leves efeitos adversos no local de aplicação 

do gel. Quanto à análise de satisfação e tolerabilidade ao fármaco, dos catorze pacientes que 

concluíram o tratamento sem intercorrências de efeitos adversos, a maioria concordou 

plenamente que estava satisfeita com a terapia (n = 11) e que o fármaco não era irritante para 

os lábios (n = 9). Os pacientes estão em acompanhamento, sem sinais clínicos de recidiva 

e/ou evolução das lesões. Conclusão: A aplicação tópica do fármaco forneceu uma 

abordagem conveniente e bem tolerada na maioria dos casos. Os resultados sugerem que o 

diclofenaco sódico gel 3% gel pode constituir uma alternativa promissora no tratamento da 

QA.  

 

Palavras-chave: Queilite; Diclofenaco; Ciclo-oxigenase 2; Inibidores de Ciclo-oxigenase. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Actinic Cheilitis (AC) is a chronic inflammatory potentially malignant disorder 

which requires early diagnosis and initial treatment. The available treatment modalities are 

invasive and may cause considerable discomfort to patients. Therefore, the aim of this 

research was to analyse the efficacy of diclofenac sodium 3% gel in the treatment of this 

condition, through clinical follow-up. Methods: Nineteen patients diagnosed with AC were 

instructed to perform topical application of the gel three times a day for a period of 90 days. 

In each biweekly visit, a follow-up record was accomplished through digital photographs. 

Two researchers evaluated all images after treatment was completed and assigned the 

following scores regarding clinical aspect of the lip: 1.Complete improvement; 2.Partial 

Improvement; 3. No changes; 4. Worsening of the clinical condition. In addition, the patients’ 

tolerability to the drug and their satisfaction after treatment were evaluated. Results: Ten 

participants showed total remission of all clinical features of the lesion and three had partial 

improvement of the characteristics, due to remaining alterations in lip areas. One participant 

presented worsening of clinical condition, and in five cases, treatment was discontinued due 

to development of mild adverse effects at the site of gel application. Regarding satisfaction 

analyses and tolerability to the drug, from fourteen patients who completed treatment without 

adverse effects or complications, most agreed fully that they were satisfied with the therapy (n 

= 11) and that the drug was not irritating to the mouth (n = 9). Patients are being monitored 

without clinical signs of recurrence and/or progression of the lesions. Conclusion: Topical 

application of the drug has provided a convenient and well tolerated in most cases. Our results 

suggest that diclofenac sodium gel (3%) may be a promising alternative for treatment of 

actinic cheilitis.  

 

Keywords: Cheilitis; Diclofenac; Cyclooxygenase-2; Cyclooxygenase Inhibitors  
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CAPÍTULO II – DICLOFENACO SÓDICO GEL COMO UMA TERAPIA 

ALTERNATIVA PARA QUEILITES ACTÍNICAS 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo queilite actínica (QA) refere-se a uma lesão inflamatória crônica do 

vermelhão do lábio, que pode evoluir para o carcinoma de células escamosas (CCE) e está 

relacionada à exposição prolongada aos raios solares. Indivíduos que trabalham ao ar livre, de 

pele clara, do sexo masculino e acima da quarta década de vida são mais suscetíveis (1-4).  

As características clínicas da QA são variadas e incluem atrofia do vermelhão do 

lábio, áreas eritematosas associadas ou não a manchas pálidas, perda do limite mucocutâneo 

do lábio, fissuras e erosões, nas quais podem ocorrer sangramento, e sintomatologia de 

ressecamento e ardor (1,2,5). A presença de ulcerações, nodularidade e endurecimento pode 

indicar a progressão para o CCE de lábio (6-8).  

Devido o aspecto clínico variável, recomenda-se realizar uma biópsia para obtenção 

do diagnóstico histopatológico (9,10). As características histopatológicas incluem elastose 

solar e alterações epiteliais que inspiram maior atenção como a displasia epitelial (11,12). 

Atualmente, não é possível predizer quais casos de QA sofrerão transformação 

maligna e, portanto, o tratamento precoce se faz necessário (13). Dependendo da extensão 

clínica das lesões e/ou das alterações epiteliais observadas histopatologicamente, pacientes 

com QA podem ser tratados através de diferentes técnicas, dentre elas, a vermelhonectomia, 

ablação com laser de CO2, eletrodissecção, quimioexfoliação (ou “peeling químico”) com 

ácido tricloroacético e aplicação tópica de 5-fluorouracil e imiquimod. Além disso, os 

pacientes devem ser orientados a utilizar o protetor solar labial (14-16). 

Estas modalidades de tratamento, na maioria das vezes, são invasivas, causam dano 

tecidual e desconforto considerável para os pacientes, o que tem estimulado o 

desenvolvimento de alternativas eficazes, menos invasivas e economicamente viáveis para o 

tratamento da QA (14,16,17). 

Como alternativa de um tratamento menos agressivo, a aplicação tópica de diclofenaco 

sódico em gel 3% tem sido proposta (13,15,18). O gel do diclofenaco sódico é um anti-

inflamatório não esteroidal (AINE) utilizado no tratamento de ceratoses actínicas, contraparte 

em pele da QA, com resultados satisfatórios e efeitos colaterais bem tolerados pela maioria 



50 
 

dos pacientes (3,19,20). No entanto, até a presente data, pouco se sabe sobre a ação desse 

fármaco na queilite actínica (13,15,18). 

Diante do exposto, o presente estudo foi realizado com objetivo de avaliar, através de 

acompanhamento clínico, o efeito do tratamento com diclofenaco sódico gel 3% em um grupo 

de pacientes com QA. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Considerações éticas 

Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, conforme parecer nº 1.024.559. Todos os pacientes que aceitaram fazer 

parte da pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

explicando a forma de realização do estudo, objetivos, riscos e benefícios a que estavam 

expostos. 

  

 Caracterização do estudo 

Foi realizada uma pesquisa clínica, prospectiva, longitudinal e intervencional. 

Dezenove pacientes diagnosticados com QA foram submetidos ao tratamento com 

diclofenaco sódico 3% em gel (10mg/g, 60g, EMS). 

Foram excluídos do estudo pacientes alérgicos a qualquer componente da formulação 

do diclofenaco sódico, ao ácido acetilsalicílico e outros AINES; pacientes 

imunocomprometidos e que apresentavam áreas ulceradas, nodularidade e sangramento no 

lábio que pudessem sugerir a progressão para um CCE; pacientes com outra lesão em lábio 

que não fosse a QA e pacientes que fizeram uso de qualquer medicamento na área alvo, até 30 

dias antes do começo do estudo, que poderia afetar a absorção, acumulação e/ou o 

metabolismo do diclofenaco sódico 3% em gel. 

Antes de iniciar o tratamento com o fármaco, foram realizados exame clínico e 

fotografia com câmera fotográfica digital (Canon PowerShot SX500 IS 16.0 MP, 30x Wide-

Angle Optical Image Stabilized Zoom, 3.0-Inch LCD) para registro da extensão das alterações 

labiais. As alterações foram classificadas em diferentes graus, adaptados do estudo realizado 

por Lima et al. (18): Grau I – presença de áreas discrômicas; Grau II – presença de áreas 

ressecadas/descamativas; Grau III – presença de placas esbranquiçadas; Grau IV – 

combinação de duas ou mais dessas alterações. 
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Os pacientes foram orientados a aplicar o medicamento três vezes por dia durante 90 

dias, evitar exposição solar direta após a administração, evitar comer ou beber durante uma 

hora após a aplicação e usar protetor solar labial quando estivessem expostos ao sol. A 

duração e a frequência do tratamento foram determinadas com base em protocolos sugeridos 

em outros estudos (13,15,18,21).  

A cada visita quinzenal, foi realizado um registro de acompanhamento através de 

imagem fotográfica digital, utilizando-se a mesma câmera fotográfica, sob as mesmas 

condições de luz e distância. Dois pesquisadores calibrados avaliaram as imagens e atribuíram 

um escore para o aspecto clínico do lábio, ao final do tratamento, conforme houvesse: 1 – 

Melhora completa; 2 – Melhora parcial; 3 – Nenhuma mudança; 4 – Piora do quadro clínico. 

Para avaliar a tolerabilidade e satisfação dos pacientes com o fármaco, foi aplicado um 

questionário ao término do tratamento, adaptado do estudo de Nelson, Spencer e Nelson (15), 

utilizando uma escala de cinco pontos, sendo: 0 – Não concordo, nem discordo; 1 – Concordo 

um pouco; 2 – Concordo plenamente; 3 – Discordo um pouco; 4 – Discordo plenamente; na 

sequência das declarações: a) As minhas lesões do lábio melhoraram com este produto; b) 

Este produto não é irritante para os lábios; c) Estou satisfeito com este produto. 

Foi realizada análise descritiva após obtenção dos resultados.  

 

RESULTADOS  

 

As características clínicas dos casos estudados e os resultados obtidos com a aplicação 

tópica do diclofenaco sódico gel encontram-se na Tabela 1.  Dos dezenove pacientes que 

realizaram o tratamento, a maioria era leucoderma (n =17), do sexo masculino (n = 15). A 

idade variou de 41 a 81 anos, com uma média de 58.57 anos. 

No que diz respeito à atividade profissional, quinze indivíduos relataram atividades 

relacionadas à exposição crônica aos raios solares, destacando-se a profissão de agricultor 

e/ou agricultor aposentado (n = 7).  

Dos indivíduos que participaram do estudo, a maioria (n = 15) relatou utilizar algum 

tipo de proteção contra a radiação solar, principalmente com uso de boné/chapéu (n = 10), 

seguido do protetor solar labial (n = 3) e uso do protetor e do boné/chapéu 

concomitantemente (n = 2). Três pacientes relataram hábito de tabagismo e seis pacientes 

declararam ser ex-tabagistas. 

Em todos os casos, a lesão foi diagnosticada no lábio inferior e, em dois casos, foi 

também diagnosticada no lábio superior. No tocante à sintomatologia, catorze pacientes eram 
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assintomáticos, quatro relataram sintomatologia de ardor e um paciente relatou sensação de 

prurido.  

De acordo com a gradação clínica utilizada, o grau IV foi o mais observado (n=12), 

seguido dos graus I (n=4), III (n=2) e II (n=1). Nove casos possuíam biópsia prévia ao 

tratamento, com diagnóstico histopatológico de elastose solar associada à displasia epitelial 

moderada em cinco casos, três casos de elastose solar associada à displasia epitelial leve e 

apenas um caso de elastose solar sem alterações epiteliais que inspirassem maior atenção. 

Dos dezenove pacientes que participaram do estudo, dez apresentaram remissão total 

das características clínicas da lesão. Nesses casos, ao término do tratamento, foi observada 

coloração uniforme do vermelhão do lábio e desaparecimento de áreas leucoplásicas, 

eritematosas e ressecadas, com resultado estético satisfatório (Figura 1). Em três pacientes, a 

melhora foi considerada parcial, devido à permanência de áreas discrômicas no lábio (Figura 

2). Um paciente apresentou piora do quadro clínico, caracterizada pelo aparecimento de áreas 

discrômicas e erosivas (Figura 3) e em cinco casos, o tratamento foi descontinuado devido o 

desenvolvimento de efeitos adversos leves caracterizados por eritema, ardor/dor e sensação de 

prurido no local de aplicação do fármaco. Para esses casos, foi indicada outra terapia baseada 

na literatura atual (protetor solar, cremes a base de vitaminas e vermelhectomia) (22).  Os 

indivíduos não experimentaram quaisquer efeitos colaterais sistêmicos. Doze pacientes 

interromperam o tratamento por motivos pessoais não relacionados ao estudo.  

Conforme descrito na metodologia, o tempo estabelecido para terapia foi de 90 dias, 

no entanto, em dois casos optou-se por postergar o tratamento por mais 30 dias, de acordo 

com aceitação e disponibilidade dos pacientes. Com essa conduta, obteve-se resultado final 

satisfatório em ambos os casos.  

No que concerne à análise de satisfação e tolerabilidade ao fármaco, dos catorze 

pacientes que concluíram o tratamento sem intercorrências de efeitos adversos, onze 

indivíduos concordaram plenamente que as lesões do lábio haviam melhorado com o fármaco 

e que estavam satisfeitos com a terapia. Nove pacientes concordaram plenamente que o 

fármaco não era irritante para os lábios. Não houve declarações negativas quanto à satisfação 

e tolerabilidade.  

Os pacientes que participaram do estudo estão em acompanhamento. Os indivíduos 

que concluíram o tratamento com resultado final satisfatório não apresentaram sinais clínicos 

de recidiva e/ou progressão da lesão. A maioria dos pacientes continua exercendo atividades 

profissionais relacionadas à exposição solar crônica. Portanto, houve a conscientização desses 
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indivíduos em relação às medidas preventivas como o uso rotineiro do protetor solar labial, 

chapéu, entre outras medidas.  

 

 

DISCUSSÃO 

 

 A literatura é unânime ao afirmar que a QA é uma lesão com potencial de 

transformação maligna, que acomete principalmente homens, leucodermas, acima dos 40 anos 

de idade (1,2,4,10). O perfil da amostra desse estudo é similar aos dados epidemiológicos 

apresentados. 

A exposição prolongada aos raios solares é considerada o principal fator etiológico da 

QA e pode causar danos irreparáveis ao vermelhão do lábio (2,4,10). Em conformidade com a 

literatura revisada, a maior parte dos indivíduos dessa pesquisa relatou exercer atividades 

ocupacionais relacionadas à exposição solar crônica, destacando-se a profissão de agricultor.  

De acordo com Martins-Filho, Silva e Piva (10), o uso do chapéu por trabalhadores 

rurais é a forma mais comum de proteção contra os raios solares. Achados semelhantes foram 

encontrados neste estudo, uma vez que a utilização de chapéu ou boné foi relatada por doze 

dos quinze pacientes que relataram usar algum tipo de proteção à radiação ultravioleta. É 

importante ressaltar que, provavelmente, os indivíduos não utilizaram a proteção de forma 

adequada e frequente, uma vez que desenvolveram a QA.  

Reconhecidamente, a QA exibe aspecto clínico bastante variado, representado pela 

presença de descamação, fissuras, áreas eritematosas, manchas pálidas e perda da demarcação 

entre o vermelhão do lábio e a pele (1,2,5). Neste estudo, foi utilizada uma gradação clínica 

adaptada do estudo de Lima et al. (18) para análise da extensão das alterações labiais, sendo a 

maioria dos pacientes diagnosticados com QA crônica grau IV, considerado o grau clínico 

mais avançado.  

Conforme a literatura abordada, a severidade da displasia epitelial, analisada pelo 

exame histopatológico, é o fator preditivo mais importante da transformação maligna (1,12). 

Nesse estudo, oito dos nove pacientes que foram submetidos à biópsia, antes do tratamento 

com diclofenaco sódico, apresentaram alterações displásicas no epitélio, além do dano 

actínico representado pela elastose solar. Dos cinco casos diagnosticados com elastose solar 

associada à displasia epitelial moderada, houve quatro casos de melhora completa e um caso 

de reação adversa. Dos três casos de elastose solar associada à displasia epitelial leve, houve 

dois casos de reação adversa e um caso de melhora completa. No único caso diagnosticado 
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apenas como elastose solar, sem alterações epiteliais significativas, houve melhora completa 

do quadro clínico.  

Por ser considerada uma lesão com potencial de transformação maligna, a QA 

necessita de tratamento precoce (10,13). Contudo, a maioria das modalidades terapêuticas 

atualmente disponíveis apresenta efeito citotóxico, danos estéticos e desconforto para os 

pacientes (14,16,17). A vermelhonectomia cirúrgica, a terapia com laser de CO2 e a aplicação 

tópica de 5-fluorouracil são consideradas as formas de tratamento com mais efeitos colaterais 

(22).  

Neste contexto, como alternativa terapêutica, a aplicação tópica de diclofenaco sódico 

em gel 3% tem sido proposta por alguns pesquisadores (13,15,18). O modo de ação do 

diclofenado sódico ainda não foi completamente esclarecido, porém, sabe-se que ele é capaz 

de inibir a ciclo-oxigenase 2 (COX-2), enzima classicamente associada à resposta 

inflamatória. Ao inibir a COX-2, impede a biossíntese de prostaglandinas e, 

consequentemente, de uma variedade de processos fisiopatológicos (13,23).  

Alguns estudos indicam que a COX-2 é altamente expressa em lesões malignas 

humanas, inclusive as localizadas em cavidade oral (24-28). Essa observação embasou uma 

série de estudos sobre a utilização de AINES, inibidores da COX-2, como uma terapia 

coadjuvante para o câncer (29-31).  Também já foi relatada alta expressão da COX-2 em QAs 

(32,33), no entanto, pouco se sabe sobre os efeitos dos AINES nessa lesão.  

O diclofenaco sódico 3% gel tem sido utilizado no tratamento tópico da ceratose 

actínica, lesão potencialmente maligna de pele análoga à QA, com resultados satisfatórios e 

efeitos colaterais bem tolerados pela maioria dos pacientes (3,19,20,34). Um dos estudos 

pioneiros, realizado em 1997 por Rivers e McLean (35). verificou significativa redução em 

81% dos casos de ceratoses actínicas, pelo uso tópico deste gel. Os estudos de Pirard et al. 

(17), Kose et al. (19), Dirschka et al. (20), Fariba et al. (36), Smith; Morhenn e Piacquadio 

(37), Berlin e Rigel (38) e Ulrich e Stockfleth (39) também encontraram resultados similares 

e, atualmente, o gel é considerado uma terapia padrão para ceratoses actínicas. 

O tratamento da QA com esse fármaco é uma proposta baseada na origem inflamatória 

da lesão e sustentada pelo papel que a inflamação exerce no processo da carcinogênese. 

Poucos estudos prévios foram realizados utilizando o gel de diclofenaco sódico no tratamento 

da QA (13,15,18). 

Ulrich et al. (13) avaliaram a eficácia do fármaco em seis pacientes diagnosticados 

com QA, durante um período de seis semanas. Ao término do tratamento, quatro dos seis 

pacientes não apresentavam sinais clínicos e histopatológicos da lesão. Os outros dois 
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pacientes obtiveram uma resposta parcial, por ainda apresentarem displasia epitelial. O 

resultado estético foi considerado excelente. Esse estudo foi o primeiro que demonstrou que o 

diclofenaco sódico gel 3% pode ser bem tolerado em lábio e uma opção terapêutica eficaz 

para o tratamento da QA.  

Estudos posteriores como os realizados por Nelson, Spencer e Nelson (15) e Lima et 

al. (18) também demonstraram eficácia e segurança do diclofenaco sódico 3% em gel para o 

tratamento da QA. Esses autores utilizaram o gel em amostras de 19 e 27 indivíduos, 

respectivamente. Nelson, Spencer e Nelson (15) preconizaram a utilização do fármaco por 90 

dias e Lima et al. (18) estabeleceram que a resolução completa do quadro clínico determinava 

a suspensão da terapia, sendo o período máximo de tratamento de 180 dias.  Os autores 

ressaltaram que a utilização desse fármaco é uma proposta menos invasiva dentre as demais 

medidas terapêuticas disponíveis.  

As poucas pesquisas realizadas sobre o uso do gel de diclofenaco sódico para 

tratamento da QA apresentaram resultados promissores, com a vantagem de não ser invasivo, 

apresentar baixo custo, boa tolerabilidade, poucos efeitos adversos e bons resultados estéticos 

(13,15,18). Nos resultados, foi observada resposta clinicamente favorável na maioria dos 

casos, o que corrobora os estudos realizados anteriormente. 

As pesquisas prévias apresentaram elevado grau de adesão ao tratamento, consistente 

com a facilidade da terapia com o uso do gel anti-inflamatório (13,15,18). Nossa experiência 

não foi similar às anteriores, uma vez que doze pacientes interromperam o tratamento por 

motivos pessoais não relacionados ao estudo. Essa alta taxa de abandono pode ser explicada 

pelo fato da QA ser uma lesão, na maioria das vezes, assintomática e de aspecto indolente. 

Ressalta-se também a falta de consciência dos indivíduos em relação às medidas preventivas, 

embora se tenha trabalhado nessa conscientização.  

Os estudos anteriores relataram que pode ocorrer o desenvolvimento de uma reação 

alérgica, caracterizada por edema e eritema, associada a uma sensação de queimação no local 

da aplicação do fármaco (13,15,18). No estudo de Lima et al. (18), dos 29 pacientes que 

participaram do estudo, dois desenvolveram efeitos adversos. No estudo de Ulrich et al. (13), 

todos os seis pacientes tratados desenvolveram edema indolor nas duas primeiras semanas 

após o inicio da terapia com o gel de diclofenaco sódico, no entanto, o tratamento foi 

retomado após resolução dos leves efeitos adversos e houve resposta final satisfatória. Além 

disso, algumas reações locais leves foram toleradas pelos pacientes e não implicava no 

abandono da terapia. Neste estudo, cinco pacientes desenvolveram reações adversas leves no 
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lábio, que foram resolvidas espontaneamente com a descontinuação da terapia. Após 

resolução do quadro, os pacientes optaram por não retomar o tratamento.  

Um paciente apresentou piora do quadro clínico após o término da terapia. Essa piora 

pode ter sido ocasionada pela falta de cuidados com as recomendações sugeridas, como a 

exposição direta aos raios solares após administração do gel, uma vez que casos de piora com 

essa terapia não foram relatados previamente (13,15,18). Portanto, é importante ressaltar que 

a resposta ao tratamento depende da disposição e motivação dos pacientes para alcançar um 

resultado positivo, assim como a quantidade de medicação usada em cada aplicação (18). 

O perfil de satisfação e tolerabilidade nesse estudo foi semelhante aos relatados em 

estudos anteriores sobre a aplicação tópica do gel de diclofenaco (13,15,18). Todos os 

pacientes demonstraram satisfação ao término do tratamento, que ocorreu sem morbidades ou 

dificuldades significativas em tolerabilidade.  

Lima et al. (18) ressaltaram a necessidade de novas investigações sobre a ação desta 

droga para poder classificá-la como opção de tratamento padrão para QAs. No entanto, como 

se trata de uma lesão potencialmente maligna, a realização de estudos controlados com um 

grupo placebo é impraticável. 

Esse estudo, apesar da limitação ocasionada pelo número de pacientes tratados, 

demonstrou que a aplicação tópica do diclofenaco sódico 3% em gel foi benéfica e bem 

tolerada na maioria dos casos, podendo constituir uma possível opção terapêutica para os 

casos de QA e, dessa forma, auxiliar na prevenção de sua transformação maligna para o CCE 

de lábio. 
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Tabela 1. Características clínicas, duração da terapia e resultados obtidos com a aplicação 

tópica do diclofenaco sódico gel.  

 
Caso Sexo Idade Cor da pele Exposição à radiação 

solar 

Gradação 

clínica 

Duração da 

terapia 

Resultado 

1 M 62 Leucoderma Exposto 

(Pecuarista) 

I 90 dias Melhora completa 

2 M 55 Leucoderma Exposto 

(Vendedor Ambulante) 

I 90 dias Melhora completa 

3 M 72 Leucoderma Não exposto 

(Aposentado) 

IV 90 dias Melhora completa 

4 M 59 Leucoderma Não exposto 

(Vigilante) 

IV 90 dias Melhora completa 

5 M 59 Leucoderma Exposto 

(Jardineiro) 

III 90 dias Melhora parcial 

6 M 48 Leucoderma Exposto 

(Agricultor) 

IV 90 dias Melhora parcial 

7 M 70 Leucoderma Exposto 

(Agricultor 

aposentado) 

IV 90 dias Melhora completa 

8 F 41 Leucoderma Exposto 

(Agricultora) 

II ____ Reação adversa 

9 F 49 Leucoderma Exposto 

(Hoteleiro) 

IV _____ Reação adversa 

10 M 45 Leucoderma Exposto 

(Agricultura) 

IV 90 dias Melhora completa 

11 M 69 Leucoderma Exposto 

(Motorista) 

IV _____ Reação adversa 

12 M 68 Feoderma Exposto 

(Agricultora) 

III 120 dias Melhora completa 

13 F 60 Leucoderma Não exposto 

(Professora) 

I 90 dias Melhora completa 

14 M 52 Leucoderma Exposto 

(Eletricista) 

IV 120 dias Melhora completa 

15 M 67 Leucoderma Exposto 

(Agricultor 

aposentado) 

I _____ Reação adversa 

16 M 49 Leucoderma Exposto 

(Agricultora) 

IV _____ Reação adversa 

17 F 81 Feoderma Exposto 

(Agricultor 

aposentado) 

IV 90 dias Melhora parcial 

18 M 49 Leucoderma Não exposto 

(Técnico hospitalar) 

IV 90 dias Melhora completa 

19 M 58 Leucoderma Exposto 

(Hoteleiro) 

IV 90 dias Piora do quadro 

clínico 

 

 

 



58 
 

Figura 1 – Queilite actínica grau I em lábio inferior (A) apresentando remissão total (B) após 

90 dias de aplicação tópica de diclofenaco sódico gel (B) – caso 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Queilite actínica grau IV em lábio inferior (A) apresentando remissão parcial, com 

permanência de áreas discrômicas (B) após 90 dias de aplicação tópica de diclofenaco sódico 

gel (B) – caso 6. 
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Figura 3 – Queilite actínica grau IV em lábio inferior (A) apresentando piora do quadro 

clínico, com aparecimento de áreas discrômicas e erosivas (B) após 90 dias de aplicação 

tópica de diclofenaco sódico gel (B) – caso 19. 
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5 CONCLUSÕES  

 

 A elevada expressão imuno-histoquímica da COX-2 na maior parte da amostra 

estudada sugere que esta proteína está relacionada a processos moleculares envolvidos 

no desenvolvimento da QA; 

 Por não haver aumento gradual da expressão da COX-2 conforme progressão 

morfológica da lesão, esta proteína não pode ser considerada um marcador efetivo 

para diferenciar QAs de baixo e alto risco de transformação maligna;  

 A aplicação tópica do diclofenaco sódico gel 3% forneceu uma melhora completa ou 

parcial e bem tolerada na maioria dos casos, podendo constituir uma alternativa 

promissora no tratamento da QA; 

 Houve satisfação dos pacientes ao término do tratamento, o qual ocorreu sem 

morbidades ou dificuldades significativas em tolerabilidade; 

 A regulação negativa da COX-2 pode ser considerada uma estratégia importante para 

futuros estudos sobre a quimioprevenção do CCE de lábio. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA ORAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “Estudo clínico e 

expressão imuno-histoquímica da proteína COX-2 em queilites actínicas”, que é 

coordenada pela Profª Drª Ana Miryam Costa de Medeiros. Sua participação é voluntária, o 

que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem 

que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. O objetivo principal desse estudo é avaliar 

a eficácia do diclofenaco de sódio 3% gel no tratamento e eliminação da Queilite Actínica 

(QA). 

Caso decida aceitar o convite, você aplicará o medicamento nos lábios, duas vezes por 

dia durante seis semanas. Deve evitar exposição solar direta e usar protetor solar. Haverá um 

acompanhamento quinzenal e se houver resolução completa do quadro clínico antes do tempo 

proposto, será determinada a suspensão da terapia. A duração e a frequência do tratamento 

estão em conformidade com a literatura. Caso ocorra algum efeito adverso, a terapia será 

descontinuada imediatamente e será indicada outra terapia. O caso será registrado antes e após 

o tratamento através de imagem fotográfica digital, todas sob as mesmas condições de luz e 

distância. Caso a lesão persista clinicamente, faremos uma nova biópsia para comprovação 

histológica do diagnóstico.  

Os riscos envolvidos estão resumidos ao aparecimento de uma possível reação 

adversa, caracterizada por edema e eritema, associada a uma sensação de queimação no local 

da aplicação do fármaco. Caso ocorra algum efeito adverso, a terapia será interrompida 

imediatamente. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: Avaliação clínica e 

acompanhamento por uma equipe de cirurgiões-dentistas, capazes de diagnosticar doenças e 

complicações, bem como tratá-las quando necessário. Esta pesquisa pretende contribuir para 

um tratamento eficaz e menos agressivo da QA, trazendo benefícios a toda população que 

sofre dessa condição.  
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Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto devido à sua participação na pesquisa, será devidamente 

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e qualquer dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente ao responsável no Departamento de Odontologia 

da UFRN, no endereço: Av. Senador Salgado Filho, 1787 - Lagoa Nova – CEP: 59056-000 - 

Natal - RN – Brasil, ou pelo telefone: (84) 3215-4138. Dúvidas a respeito da ética dessa 

pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, localizado no 

Campus Universitário da UFRN, ou pelo telefone: (84) 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, _____________________________________________________, declaro que 

compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Estudo clínico e análise 

da expressão imuno-histoquímica da proteína COX-2 em queilites actínicas”. 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

_______________________________________________________ 

Profª Drª Ana Miryam Costa de Medeiros 

Pesquisadora responsável 

Av Sen. Salgado Filho, 1787, Lagoa Nova, CEP: 59056-000 – Natal/RN - Brasil 

Fone: (84) 3215-4138 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFRN 

Praça do Campus Universitário – Lagoa Nova – Natal/NR 

Caixa Postal 1666 CEP 59072-970 – Telefone/ Fax: (84) 3215-3135 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA ORAL 

 

EXAME CLÍNICO E GRADAÇÃO CLÍNICA DAS LESÕES 

NOME: _____________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________ 

TELEFONE: _________________________ 

PROFISSÃO: ________________________ 

IDADE: ___________ 

 

*De acordo com os conceitos do IBGE 

 

DATA DO EXAME: ____ / ____ / ____ 

 

Sexo: 

( ) 0-Masculino 

( ) 1-Feminino 

 

*Cor da pele: 

( ) 0-Branca 

( ) 1-Preta 

( ) 2-Amarela 

( ) 4-Parda 

( ) 5-Não informado 

 

 

Localização: 

( ) 0-Lábio inferior 

( ) 1-Lábio superior 

 

Fumante: 

( ) 0-Sim 

( ) 1-Não 

 

Exposição à 

radiação solar: 

( ) 0-Sim 

( ) 1-Não 

 

Proteção contra os raios 

ultravioletas: 

( ) 0-Sim 

( ) 1-Não 

 

Tipo de Proteção: 

( ) 0-Boné/chapéu 

( ) 1-Protetor solar 

( ) 2-Outro 

_________ 

( ) 3- Não usa 

 

Sintomatologia 

dolorosa: 

( ) 0-Sim 

( ) 1-Não 

 

Diagnóstico histopatológico prévio: 

( ) 0- Elastose solar (ES) + Hiperceratose 

( ) 1- ES + Displasia leve 

( ) 2- ES + Displasia moderada 

( ) 3- ES + Displasia grave 

( ) 4- Outro ________________ 
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GRADAÇÃO ANTES DO TRATAMENTO 

(    ) Grau I: presença de áreas discrômicas;  

(    ) Grau II: presença de áreas ressecadas/descamativas; 

(    ) Grau III: presença de placas esbranquiçadas;  

(    ) Grau IV: combinação de duas ou mais dessas alterações. 

 

 

PERÍODO DE TRATAMENTO: _______________________________ 
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APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA ORAL 

 

 

RESULTADOS CLÍNICOS 

 

De acordo com as imagens fotografadas e documentadas antes e após o tratamento 

com diclofenaco de sódio gel 3%, assinale a opção que, em sua opinião, melhor representa o 

resultado obtido: 

 

(   ) Melhora completa 

(   ) Melhora parcial 

(   ) Nenhuma mudança 

(   ) Piora do quadro 
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APÊNDICE D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA ORAL 

 

 

ANÁLISE DA SATISFAÇÃO E TOLERABILIDADE DO PACIENTE 

 

Essa pesquisa visa tornar a terapia com diclofenaco de sódio em gel 3% um tratamento 

padrão para QA. Para tanto, precisamos saber sua satisfação e tolerabilidade ao tratamento. 

Atribua um dos cinco escores: 

 (1) Concordo um pouco/ (2) Concordo plenamente/ (0) Não concordo nem discordo/ (3) 

Discordo um pouco/ (4) Discordo plenamente  

 

Na sequência das declarações: 

 

a) As minhas lesões do lábio melhoraram com este produto ___. 

b) Este produto não é irritante para os lábios ___. 

c) Estou satisfeito com este produto ___. 
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APÊNDICE E 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA ORAL 

 

 

FICHA PARA COLETA DE DADOS CLÍNICOS E MORFOLÓGICOS 

 

Nº Registro da Pesquisa:____________  

Nº de Registro do Laboratório:____________ 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

Idade:_____ 

*Cor da pele: 

( ) Branca        ( ) Preta          ( ) Amarela        ( ) Parda         ( ) Não informado 

Profissão: __________________ 

Aspecto clínico: ( ) Leucoplásica  

        (  ) Eritroplásica  

            (  ) Eritroleucoplásica  

            (  )Outro:______________  

            (  ) Não relatado 

Gradação histológica: (   ) QA de baixo risco (   ) QA de alto risco 

 

 

 

 

 

*De acordo com os conceitos do IBGE 
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APÊNDICE F 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA ORAL 

 

Ficha para coleta de dados imuno-histoquímicos (expressão da proteína COX-2). 

 0 a 5% - escore 0 (Negativo);  

 6 a 30% - escore 1 (Baixo);  

 31 a 100% - escore 2 (Forte).  

 

Casos Escore 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 
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