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RESUMO 

 

A neoplasia maligna mais frequente da cavidade oral e da orofaringe é o carcinoma 
epidermóide. Lesões com o mesmo estadiamento e submetidas ao mesmo protocolo 
terapêutico apresentam, por vezes, cursos evolutivos diferentes. O escopo do presente 
trabalho foi investigar, através de um coorte retrospectivo, associações entre a quantidade de 
células TCD8+ e natural killer, identificadas imuno-histoquimicamente no infiltrado 
inflamatório de uma série de casos de carcinoma epidermóide oral e orofaringeano, e o nível 
de resposta tumoral ao tratamento radioterápico e quimioterápico, a sobrevida global e 
sobrevida livre de recidiva dos pacientes. Foram identificados 54 pacientes com doença 
irressecável, tratados exclusivamente com radioterapia e quimioterapia. A mediana de 
seguimento foi de 22 meses. A amostra se caracterizou pelo predomínio de indivíduos 
masculinos, com idade mediana de 60 anos; todos eram tabagistas. O sítio mais frequente foi 
a língua oral e 81,5% encontravam-se no estádio IV. Os pacientes com doença na cavidade 
oral tiveram uma pior resposta ao tratamento (p=0,006), pior sobrevida livre de recidiva 
(p=0,007), pior sobrevida global (p=0,007). O estádio T avançado se demonstrou um fator 
prognóstico negativo (p=0,006) para a resposta ao tratamento clínico efetuado. Foi realizada 
imuno-histoquímica para marcar células CD8+ (anti-CD8) e células NK (anti-CD57). Os 
linfócitos positivos e negativos para as marcações foram contados através do programa 
ImageJ®. Dois grupos foram criados para cada marcação avaliada: Grupo I: pacientes com 
mais de 50% das células positivas; Grupo II: menos de 50% das células marcadas. Para as 
células CD8+ detectamos que 38 (70,3%) eram do Grupo I CD8+ e 16 (29,7%) do Grupo II 
CD8+. Para as células NK, 26 (48,15%) Grupo I NK e 28 (51,85%) Grupo II NK. Em relação 
à resposta clínica ao tratamento, observamos que 39% dos pacientes obtiveram resposta 
completa e 25,9% permaneceram sem recidiva ao final do seguimento. Esses resultados foram 
melhores no Grupo I CD8+ (p=0,2). Identificamos que 72,2% dos pacientes evoluíram para o 
óbito, esse achado não teve associação com os dados imuno-histoquímicos. Não se observou 
diferenças estatisticamente significantes entre a quantidade de células CD8+ e NK e a 
capacidade de resposta tumoral ao tratamento radioterápico e quimioterápico, nem com a 
sobrevida global e sobrevida livre de recidiva dos pacientes. Contudo, principalmente em 
relação a resposta adquirida, detectamos que este grupo de pacientes com doença avançada 
tem uma baixa contagem de células TCD8+ ativas. Acreditando no papel fundamental que a 
resposta imune exerce no combate local às células neoplásicas; no entanto, nossos resultados 
não suportam a utilização da análise quantitativa das células TCD8+ e NK como um dos 
fatores prognósticos para o carcinoma epidermóide oral e de orofaringe. 
 
Palavras-chave: Carcinoma Epidermóide, Câncer oral e orofaringeano, Linfócitos TCD8, 
Células Natural Killer 
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ABSTRACT 

The most common malignant neoplasm of the oral cavity and oropharynx are squamous cell 
carcinoma. Injuries to the same stage and subjected to the same treatment protocol have 
sometimes different evolutionary courses. The scope of this study was to investigate, through 
a retrospective cohort, associations between the number of CD8 + T cells and natural killer, 
identified immunohistochemically in the inflammatory infiltrate in a series of cases of oral 
squamous cell carcinoma and orofaringeano, and the level of tumor response to radiotherapy 
and chemotherapy, overall survival and relapse-free survival of patients. We identified 54 
patients with unresectable disease were treated exclusively with radiotherapy and 
chemotherapy. The median follow-up was 22 months. The sample was characterized by the 
predominance of male subjects, median age 60 years, all were smokers. The most frequent 
site was the tongue and 81.5% were in stage IV. Patients with disease in the oral cavity had a 
worse response to treatment (p = 0.006), worse relapse-free survival (p = 0.007), worse 
overall survival (p = 0.007). The advanced T stage was shown a negative prognostic factor (p 
= 0.006) for the clinical treatment response made. Immunohistochemistry was performed to 
select CD8 + cells (anti-CD8) and NK cells (anti-CD57). Lymphocytes positive and negative 
markings were counted using the program ImageJ ®. Two groups were created for each 
marking evaluated: Group I patients with more than 50% cells positive, Group II: less than 
50% of labeled cells. For CD8 + cells detected in 38 (70.3%) of Group I were CD8 + and 16 
(29.7%) Group II CD8 +. For NK cells, 26 (48.15%) Group I NK and 28 (51.85%) Group II 
NK. Regarding the clinical response to treatment, we observed that 39% of patients achieved 
a complete response and 25.9% remained without recurrence at the end of follow-up. These 
results were better in Group I CD8 + (p = 0.2). Identified that 72.2% of patients progressed to 
death, this finding had no association with the immunohistochemical data. There was no 
statistically significant differences between the number of CD8 + and NK cells and the ability 
of tumor response to radiotherapy and chemotherapy, or with overall survival and relapse-free 
survival of patients. However, especially in relation to a learned response, we found that this 
group of patients with advanced disease have a low count of CD8 + T cells active. Believing 
in the role that the immune response plays in the local fight against neoplastic cells, however, 
our results do not support the use of quantitative analysis of CD8 + T cells and NK cells as a 
prognostic factors for oral squamous cell carcinoma and oropharynx.  
 
Keywords: squamous cell carcinoma, oral and oropharyngeal cancer, CD8 T Lymphocytes, 
Natural Killer Cells 
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1 INTRODUÇÃO* 

 

Vários processos fisiopatológicos relacionados com a carcinogênese oral vêm 

sendo elucidados através de investigações científicas envolvendo diversas 

metodologias. No entanto, ainda hoje as taxas de morbimortalidade relacionadas ao 

câncer de boca repercutem socialmente através de um importante impacto negativo 

junto aos pacientes e aos profissionais que atuam na área.  

Com base em dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) referentes às 

estimativas anuais de novos casos de câncer de boca no Brasil e as taxas de óbitos, 

podemos inferir que aproximadamente 50% dos pacientes com esta neoplasia vêm a 

óbito. Segundo Warnakulasuriya (2009) em uma extensa revisão da epidemiologia 

global do câncer oral e de orofaringe, esta doença continua sendo uma doença letal em 

cerca de 50% dos casos diagnosticados anualmente. Essa realidade é consequência do 

estado avançado da doença que predomina em geral no momento do diagnóstico 

inicial, a despeito do fácil acesso ao exame da cavidade oral. 

A neoplasia maligna mais frequente da cavidade oral é o carcinoma 

epidermóide, correspondendo a mais de 90% dos casos.  Lesões com mesmo 

estadiamento e submetidos ao mesmo protocolo terapêutico podem, por vezes, 

apresentar cursos evolutivos distintos. Esta imprevisibilidade torna-se um fato 

inquietante para aqueles profissionais envolvidos com o atendimento e 

acompanhamento de pacientes com carcinomas epidermóides orais. 

Uma característica marcante do câncer é a proliferação celular e a capacidade 

de invadir tecidos do hospedeiro vencendo suas barreiras. Uma pergunta frequente na 

literatura é se a resposta imune do hospedeiro pode erradicar um câncer ou controlar 

seu crescimento. Macfarlane Burnet, em 1970, descreveu o conceito de “vigilância 

imunológica” afirmando o seguinte: “uma função do sistema imunológico é reconhecer 

e destruir clones de células transformadas antes que se transformem em tumores e 

destruir os tumores depois que já estão formados” (NEVILLE et al., 2009). O fato de 

pacientes com imunodeficiência desenvolverem tumores com maior frequência, reforça 

essa teoria.  

 

 
*Trabalho de Dissertação segundo a normalização realizada pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas 

(ABNT-NBR 14724:2002; NBR 10520:2002) 
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As neoplasias malignas expressam antígenos que são reconhecidos como 

estranhos pelo sistema imunológico do hospedeiro. Estudos histopatológicos mostram 

que muitos tumores são circundados por infiltrados de linfócitos T, células natural 

killer (NK) e macrófagos, sendo os linfócitos T as células defensoras contra tumores 

(DA SILVEIRA et al., 2010).  

Segundo os relatos de Pollard (2004), um infiltrado inflamatório constituído por 

células da resposta imune inata rico em neutrófilos, macrófagos e mastócitos, por 

exemplo, gera um microambiente adequado ao crescimento e invasão tumoral, ao passo 

que quando rico em células da resposta imune adaptativa, rico em células CD4+ e 

CD8+, associa-se a um melhor prognóstico. Zancope et al. (2010) afirmam que células 

CD8+ e natural killer (NK) têm sido consideradas as células mais efetivas no combate 

ao câncer, contribuindo para um melhor prognóstico e sobrevida.  

Observa-se uma lacuna na literatura sobre a investigação do papel da resposta 

imune inata ou adquirida na resposta tumoral ao tratamento com radioterapia e 

quimioterapia para o carcinoma epidermóide da cavidade oral e orofaringe. 

Considerando-se a necessidade atual de investigações cada vez mais aprofundadas a 

respeito de parâmetros clinicopatológicos e/ou ferramentas diagnósticas, o presente 

trabalho tem como finalidade de investigar associações entre a quantidade de células 

TCD8+ e natural killer, identificadas imuno-histoquimicamente, no infiltrado 

inflamatório de uma série de casos de carcinoma epidermóide oral e orofaringeano, e o 

nível de resposta tumoral ao tratamento radioterápico e quimioterápico e a sobrevida do 

paciente. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  
 

2.1. Carcinoma epidermóide oral (CEO) 

 

O câncer de cabeça e pescoço afeta mais de 45 mil pessoas por ano nos 

Estados Unidos. Mais de 90% dos tumores localizados na região de cabeça e pescoço 

são histologicamente carcinoma epidermóide e podem ser ligados ao tabaco, álcool ou 

a alguns subtipos do vírus do papiloma humano (HPV)(ARGIRIS et al., 2010). 

De acordo com a última estimativa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer 

(INCA) para o ano de 2012, referente aos cânceres primários da cavidade oral, 

localizados nos lábios, mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho, espera-

se cerca de 14.170 novos casos no Brasil, sendo que, destes, 9.990 ocorreriam em 

homens e 4.180 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 10 

casos novos a cada 100 mil homens e 4 a cada 100 mil mulheres. Para o Estado do Rio 

Grande do Norte, foi estimado que 230 novos casos de câncer de boca seriam 

diagnosticados e, destes, aproximadamente 37% deveriam ocorrer na capital Natal 

(INCA, 2012). 

O carcinoma epidermóide oral (CEO), também denominado carcinoma de 

células escamosas ou carcinoma espinocelular, é uma neoplasia maligna que se origina 

no epitélio de revestimento. Considerando todas as neoplasias malignas, 

aproximadamente 5% dos mesmos ocorrem na região de cabeça e pescoço e, destes, 

aproximadamente a metade envolve especificamente a cavidade oral (SCULLY; 

BAGAN, 2009). Dentre os variados tipos histológicos de cânceres que ocorrem na 

cavidade oral, o carcinoma epidermóide é o mais freqüente, perfazendo em torno de 

90% de todos os casos de câncer neste sítio anatômica (LO MUZIO et al., 2007). 

As taxas de incidência e mortalidade para o CEO variam de um país para outro 

e mesmo dentro de cada país. Essas variações ocorrem, principalmente, pelas 

diferenças de hábitos, características socioeconômicas, expectativa de vida, fatores 

ambientais, raça, educação preventiva e qualidade da assistência médica nas diversas 

regiões. A distribuição das taxas de incidência e de mortalidade de tumores malignos, 

inclusive o CEO, tem sido, em muitos países, de grande importância para o 

estabelecimento de diretrizes de políticas públicas, contribuindo para o planejamento 

de ações de prevenção e controle do câncer (SCULLY; BAGAN, 2009). 
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De uma maneira geral, os CEOs afetam mais pacientes do gênero masculino, 

com mais de 45 anos de idade, consumidores de tabaco e álcool. Entretanto, este perfil 

do paciente com CEO tem mudado e, atualmente, tem sido observado um aumento da 

sua incidência em pacientes abaixo dos 40 anos de idade e em mulheres que não 

apresentam fatores de risco para o câncer oral, tais como o uso do fumo e álcool. 

Adicionalmente, a relação entre homens e mulheres com CEO mudou com o tempo de 

10:1 para aproximadamente 2:1 ou 3:1 (GOLDENBERG; BROOKSBY; 

HOLLENBEAK, 2009; KADEMANI et al., 2005). 

A maioria das doenças, dentre as quais o câncer oral, parece fundamentar-se 

em três principais fatores: estilo de vida, fatores ambientais e susceptibilidade 

individual. A carcinogênese oral é um evento dependente de vários fatores intrínsecos e 

extrínsecos. Alterações no genoma de uma única célula dos tecidos orais, decorrentes, 

principalmente, de danos provocados por carcinógenos presentes no tabaco – 

associadas a outros fatores como o álcool, desnutrição, má higiene oral e fatores 

biológicos, tais como infecções bacterianas e virais, resultam no descontrole do 

crescimento e diferenciação destas células alteradas, que, conseqüentemente, 

proliferam e dão origem a uma massa tumoral contendo ou não clones aptos ao 

estabelecimento de metástases (PETTI, 2009; ROSENQUIST et al., 2005). 

Em relação aos fatores intrínsecos, Nagpal et al. (2003) afirmam que a 

carcinogênese oral está associada a alterações genéticas acumulativas, que refletem a 

suscetibilidade e a tendência do genoma para adquirir múltiplas alterações, conduzindo 

ao desequilíbrio no ciclo celular, incluindo divisão, diferenciação e morte das células. 

Os fatores intrínsecos relacionados com a etiologia do CEO são principalmente a 

imunossupressão, as deficiências nutricionais e as mutações genéticas. Conforme dados 

do INCA (2012), deficiências nutricionais que são causadas por defeitos no 

metabolismo ou por carência nutricional, podem ocasionar alterações epiteliais, 

tornando a mucosa bucal mais suscetível aos agentes cancerígenos. A carência de 

antioxidantes e dieta inadequada funcionaria como fontes de radicais livres que seriam 

responsáveis por alterações no DNA celular, tornando-o mais vulnerável ao 

desenvolvimento de neoplasias (LEITE; GUERRA; MELO, 2005). 

Ibrahim et al. (2003) afirmam que alterações genéticas são necessárias para 

que o fenótipo do câncer seja expresso. De acordo com Yamazaki et al.(2003), várias 

alterações genéticas podem ocorrer e, dentre elas, a mutação do gene da proteína p53 é 

a mais comum, sendo, inclusive, bastante utilizada como marcador prognóstico. 
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Segundo Todd et al. (1997), as aberrações cromossômicas mais freqüentemente 

relacionadas ao CEO são encontradas nos cromossomos 1, 3, 9, 11, 13, 14, 15 e 18. 

Califano et al. (1996) relacionaram a perda do braço curto do cromossomo 9, no 

epitélio caracterizado morfologicamente como hiperplásico, como um evento inicial da 

carcinogênese e a perda do braço curto do cromossomo 3 e do 17 com a transição do 

epitélio hiperplásico para displásico. Perdas adicionais dos braços longos dos 

cromossomos 11, 13 e 14 foram detectadas no carcinoma in situ, enquanto a perda do 

braço curto do cromossomo 6, de todo o cromossomo 8 e do braço longo do 

cromossomo 4 promoveria a invasão do tecido. 

Dentre os fatores extrínsecos, a relação entre o ato de fumar e o CEO é bem 

estabelecida. O tabaco é usado em todo mundo em diversas formas, contudo, o fumo de 

cigarros manufaturados é a forma mais prevalente. O uso de cachimbo e charutos é 

também considerado um importante fator de risco em CEO. Nos países em 

desenvolvimento, o hábito de mascar fumo é extensamente propagado especialmente 

entre a antiga geração. No continente asiático, é evidente o aumento do risco de CEO 

entre mascadores de fumo comparado a não mascadores (LEITE; GUERRA; MELO, 

2005). 

O ato de fumar ou mascar tabaco pode causar reações oxidativas nos tecidos 

que têm sido implicadas na iniciação de reações que produzem radicais livres nos 

eventos celulares. Assim, a presença de oxigênio reativo pode causar dano às proteínas, 

aos carboidratos, aos lipídios e ao DNA. O menor dano ao DNA pode resultar em 

mutagênese e em alteração no ciclo celular. Além disso, vários produtos da combustão 

advindos do ato de fumar tabaco são carcinogênicos, dos quais os hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos são predominantes. Um aumento da permeabilidade da mucosa 

bucal facilita a passagem da N-nitrosonornicotina, uma das nitrosaminas mais 

carcinogênicas do cigarro (LEITE; GUERRA; MELO, 2005; PETTI, 2009).  

Adicionalmente, há ainda o pirobenzeno que ao ser metabolizado pelo 

citocromo p450 por meio de reações mono-oxidativas, produz espécies que formam 

DNA adulterado. Quantidades inferiores a 1 µm do pirobenzeno são suficientes para 

promover a carcinogênese (CHI et al., 2009).  Conforme Souza et al. (2005) o tabaco é 

responsável por 90% dos casos de CEO é prejudicial nas suas diversas formas, tanto 

mascado como fumado. Dependendo do tipo e da quantidade do tabaco utilizado, os 

tabagistas apresentam probabilidade 4 a 15 vezes maior de desenvolver o câncer oral 

que os não tabagistas. Segundo O’Regan et al. (2006), 41% dos carcinomas 
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epidermóides que acometem a cavidade oral podem estar relacionados ao hábito de 

fumar. Brouha et al.(2003) observaram que tumores em estágios avançados (T4) 

estavam significativamente relacionados a fumantes e etilistas crônicos. Ribeiro et al. 

(2009) mostraram que dos 46 casos de carcinoma epidermóide em jovens brasileiros, 

com média de idade abaixo de 45 anos, 70% destes eram tabagistas e etilistas, e 65% 

foram diagnosticados em estadiamento clínico III e IV.  

Outro fator extrínseco importante é o álcool, responsável principalmente pelos 

casos de carcinoma epidermóide localizados na língua e assoalho bucal. Ainda não está 

claro como o consumo de álcool, por si só, pode elevar o risco para o desenvolvimento 

do CEO uma vez que o etanol sozinho não foi confirmado como 

carcinogênico(SALASPURO, 2003). O acetaldeído, primeiro metabólico do etanol, 

parece agir como um solvente, facilitando a passagem de carcinógenos através das 

membranas celulares. O consumo de álcool também eleva a atividade metabólica do 

fígado, tanto em humanos como em animais experimentais, podendo, por conseguinte, 

ativar substâncias carcinogênicas. Além disso, o consumo de álcool pode alterar o 

metabolismo intracelular das células epiteliais com as quais ele entra em contato (efeito 

local). Este prejuízo da função celular pode ser agravado se coexistirem deficiências 

nutricionais, incluindo vitamina C, niacina, riboflavina e ferro. Por fim, a concentração 

de etanol obtida em humanos pode causar irritação local (PETTI, 2009).  

A respeito da dieta, tem-se destacado o papel da mesma na incidência dos 

cânceres epiteliais. Fatores dietéticos parecem estar envolvidos em aproximadamente 

30% dos cânceres em países ocidentais, pelo fato do alto consumo de produtos animais, 

gordura e açúcar. A contribuição da dieta como fator de risco do câncer em países em 

desenvolvimento é menor, provavelmente em torno de 20%, onde a dieta é baseada em 

um ou dois tipos de alimentos que têm como matéria-prima o amido, baixa ingestão de 

produtos animais, gordura e açúcar (LEITE; GUERRA; MELO, 2005).  

Em outro estudo na mesma linha de pesquisa, foi investigado o papel da dieta 

no CEO em 845 municípios no estado de São Paulo. Os resultados apontaram que a 

dieta tradicional do brasileiro, composta por arroz e feijão, além do consumo de frutas, 

vegetais e quantidades moderadas de carnes, pode conferir proteção para o câncer 

bucal, independente de fatores de risco reconhecidos, como o fumo e o consumo de 

álcool (MARCHIONI et al., 2007).  

Alguns micronutrientes encontrados em frutas frescas e vegetais, tais como as 

vitaminas A, C e E, os carotenóides e selênio parecem diminuir a incidência do câncer 
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epitelial. O efeito protetor de alguns destes micronutrientes deve-se à atividade 

antioxidante que eles possuem como também à modulação do metabolismo 

carcinogênico, alteração da transformação e diferenciação celular, inibição da 

proliferação celular, expressão oncogênica e da formação endógena de carcinogênicos, 

e função imune (LEITE; GUERRA; MELO, 2005). Como regra geral de prevenção do 

câncer, sugere-se selecionar uma dieta balanceada, adequadamente acrescida de frutas, 

vegetais e cereais e restringir o consumo de tabaco e álcool, além de realizar o exame 

bucal de rotina para prevenção do câncer oral (MARCHIONI et al., 2007). 

Nos dias atuais, muita atenção é reservada ao possível papel dos vírus com 

potencial oncogênico na carcinogênese oral (LUO; ROAN; LIU, 2007). A relação do 

HPV com o desenvolvimento do CEO foi sugerida primeiramente por Syrjänen et al. 

(1983); entretanto, o papel do HPV e de outros vírus, tais como o Epstein Barr vírus 

(EBV) e o Herpes Simplex vírus (HSV), no desenvolvimento do câncer oral não está 

claramente elucidado e, assim, parece que tais vírus, logo após sua integração 

irreversível ao DNA da célula infectada, atuariam como coadjuvantes neste processo 

(OLIVEIRA et al., 2009).  

Termine et al. (2008) realizaram um estudo de meta-análise com 62 estudos 

anteriormente publicados com relação à participação do HPV em CEO e da região de 

cabeça e pescoço. Do total da amostra, 4.852 casos de carcinoma epidermóide, o HPV 

foi detectado em 34,5% deles. Especificamente, 38,1% foram detectados em 

carcinomas epidermóides oral e 24,1% em carcinoma epidermóide da região de cabeça 

e pescoço. Os principais tipos encontrados são o HPV tipo 16 e 18 dentre a centena de 

tipos existentes. Os pacientes com HPV nas células tumorais apresentam tais lesões 5 

anos antes que a média dos pacientes com tumor sem HPV (SHILLITOE, 2009). 

Infecções por outros tipos de microrganismos como bactérias e fungos têm 

sido referenciados como possíveis fatores de risco para a oncogênese oral. De acordo 

com Neville et al. (2009), pacientes com câncer de língua têm 5 vezes mais chances de 

serem soropositivos para a infecção pelo Treponema pallidum, o agente etiológico da 

sífilis, que aqueles sem este tipo de câncer. Adicionalmente, a infecção pelo fungo 

Candida albicans também é relacionada ao câncer oral, principalmente quando resulta 

em lesões hiperplásicas(SCULLY; BAGAN, 2009). 

As características clínicas do CEO são variáveis, podendo apresentar-se com 

aspectos leucoplásicos, eritroplásicos, eritroleucoplásicos, exibindo ou não ulcerações, 

com crescimento exofítico, endofítico ou verrucoso. Tais lesões em geral são 
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assintomáticas nos estágios iniciais e nos casos mais avançados a dor decorrente da 

infiltração tumoral e inflamação são comuns. Entretanto, a despeito destas 

características clínicas, algumas vezes o CEO apresenta-se de modo extremamente 

similar a outras condições orais inflamatórias inócuas, sendo, assim, imprescindível a 

realização de biópsia para o estabelecimento do diagnóstico e posterior tratamento 

(KADEMANI et al., 2005).  

Embora esta neoplasia ocorra principalmente na língua, pode afetar outros 

sítios como assoalho, mucosa jugal, lábios, gengiva e palato. Ariyoshi et al.(2008) 

observaram que em 1816 casos de câncer oral, o carcinoma epidermóide correspondia a 

88,7% de todos os casos, e destes, 59,2% acometeram homens, com idade média de 

65,2 anos, e a localização mais freqüente foi a língua (40,2%), seguida pela gengiva 

(32,7%), mucosa jugal (10,1%) e assoalho bucal (9,0%). Na Índia, a mucosa jugal é a 

localização mais afetada em decorrência do hábito de mascar produtos derivados do 

tabaco (GHOSHAL et al., 2006).  

Diversos trabalhos têm afirmado haver uma relação entre a localização 

anatômica e o prognóstico dos pacientes com CEO (DANTAS et al., 2003). Segundo 

estes trabalhos, os carcinomas epidermóides de língua exibem algumas peculiaridades, 

sendo comumente lesões mais agressivas, infiltrativas, menos diferenciadas, com 

elevado potencial metastático e prognóstico desfavorável, enquanto as lesões em outras 

localizações, tais como o lábio, apresentam melhor prognóstico, diferenciação 

histopatológica e baixa freqüência de metástases. 

Ao exame histopatológico, o CEO caracteriza-se por uma proliferação de 

células epiteliais malignas exibindo pleomorfismo celular e nuclear, figuras de mitoses 

típicas e atípicas, podendo produzir pérolas de ceratina.  Essas células podem se 

arranjar formando cordões ou ninhos celulares de proporções variadas, dispondo-se 

com bordas ou trabéculas sólidas bem delimitadas ou infiltrativas, ou ainda em 

pequenos grupos, cordões celulares infiltrativos e células isoladas vastamente dispersas 

no tecido conjuntivo estromal (BRANDWEIN-GENSLER et al., 2005). 

Ao se considerar os aspectos microscópicos anteriormente descritos, muitos 

trabalhos foram realizados com o intuito de estabelecer relações entre os mesmos e o 

comportamento biológico do CEO, com a finalidade de melhor predizer o prognóstico 

dos pacientes. Assim, alguns sistemas de gradação histológica de malignidade para o 

CEO têm sido propostos, destacando-se inicialmente o de Brodersna década de 20 e 

posteriormente os de Jakobson et al. (1973), Anneroth, Batsakis e Luna (1987), Bryne 
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(1998) e recentemente o de Brandwein-Gensleret al .(2005).  

O sistema de gradação histológica proposto por Bryne(1998) considera 

importante a relação entre tumor e hospedeiro dentro do chamado “fronte de invasão 

tumoral” e recomenda a análise dos parâmetros relacionados a características das 

células neoplásicas (grau de ceratinização e pleomorfismo celular) e da resposta 

antineoplásica do hospedeiro (padrão de invasão e infiltrado inflamatório). Entretanto, 

resultados intrigantes têm demonstrado que nem sempre há relação entre os diversos 

sistemas de gradação histológica do CEO com o prognóstico dos pacientes. 

Brandwein-Gensleret al. (2005) em um estudo coorte, avaliaram o valor 

prognóstico da gradação histológica em recorrências locais e sobrevida em pacientes 

com CEO e propuseram um sistema de avaliação histopatológica de risco. Baseados em 

seus achados, afirmaram que a condição das margens tumorais, uma característica 

considerada peculiar no prognóstico, não possui relevante valor preditivo. Os autores 

propuseram valores numéricos às variáveis invasão perineural, infiltrado linfocítico e 

pior padrão de invasão. Os autores validaram que o padrão de invasão a ser 

considerado deve ser o pior padrão encontrado e não o predominante. 

Silveira et al. (2010) afirmaram que o infiltrado inflamatório no em contato 

com o  tumoral influencia na agressividade da neoplasia exercendo sua ação por 

citocinas e integrinas secretadas localmente, sugerindo que um reforço imunológico 

poderia levar a uma melhora na resposta aos tratamentos. 

Outra ferramenta bastante útil para avaliação do CEO com o intuito de prever 

uma melhor abordagem no tratamento do mesmo, é o estadiamento clínico através do 

sistema TNM. O parâmetro “T” refere-se ao tamanho em centímetros do tumor, o “N” 

à presença ou não de metástase tumoral em linfonodos regionais e o “M” à presença ou 

não de metástases distantes. Após a quantificação destes parâmetros, os tumores são 

classificados em estágios que variam de I a IV e já é bem estabelecido na literatura que 

os carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço classificados no estágio I exibem 

melhor prognóstico que aqueles no estágio IV (KADEMANI et al., 2005; PATEL; 

SHAH, 2005). 

O sistema TNM prediz com boa segurança o prognóstico do paciente; todavia, 

não fornece informações biológicas referentes aos componentes celulares das 

neoplasias malignas(BAGAN; SARRION; JIMENEZ, 2010). Assim, visando um 

melhor conhecimento das características biológicas das células malignas que compõem 

o CEO, vários pesquisadores almejam técnicas de imunolocalização e de biologia 
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molecular que possam identificar marcadores biológicos do comportamento tumoral 

com a finalidade de predizer o prognóstico dos pacientes já desde o exame 

anatomopatológico inicial (KADEMANI et al., 2005; SCULLY; BAGAN, 2009). 

O CEO é a neoplasia maligna mais passível de ser diagnosticada nos seus 

estágios mais precoces (KADEMANI et al., 2005),entretanto, infelizmente, a maioria 

dos pacientes consegue atendimento e tratamento nos estágios mais avançados por 

demora na procura do médico ou por dificuldades de acesso aos serviços de saúde, o 

que diminui, sobremaneira, sua expectativa de vida. Assim, embora várias pesquisas 

infiram significantes correlações entre diversos parâmetros clinicopatológicos do CEO, 

o diagnóstico precoce é o fator mais relacionado ao melhor prognóstico dos pacientes 

(SCULLY; BAGAN, 2009). 

 

 

2.2 Tratamento do Carcinoma Epidermóide da Região de Cabeça e Pescoço 

 

2.2.1 Cirurgia 

 

 A cirurgia é o método de tratamento de preferência inicial para a maioria dos 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço (CCP). A ressecção local isolada é 

tratamento exclusivo para pacientes com tumores iniciais ressecados com margens 

livres. O tratamento cirúrgico tem como objetivo a ressecção total da lesão e dissecção 

linfonodal cervical de risco. Com a cirurgia existe a possibilidade de uma maior 

avaliação do tipo histológico, grau de invasão tumoral e metástases linfonodais. O 

resultado dessa avaliação histológica vai culminar em um estadiamento mais detalhado 

e esse estadiamento será usado para avaliar a necessidade de tratamento adjuvante 

(SHIM et al., 2010). 

 O prognóstico de pacientes portadores de tumores de cabeça e pescoço está 

significativamente relacionado com a presença de linfonodo cervical metastático. A 

condição linfática parece ser o maior determinante da evolução clínica do paciente 

(PREUSS et al., 2007). Segundo Dinshaw et al. (2005), o sítio primário (cavidade oral 

com pior prognóstico) e o status linfonodal são preditores independentes dos resultados 

após cirurgia e radioterapia adjuvante. 

 

2.2.2 Radioterapia 
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A radioterapia (RT) é um tratamento extremamente eficaz para o tratamento 

de tumores da cabeça e pescoço, tanto como uma modalidade primária como adjuvante 

à cirurgia (BHIDE; NUTTING, 2010).  

O tratamento cirúrgico é a modalidade de tratamento primário inicial para 

pacientes com neoplasia maligna da cavidade oral e orofaringe,contudo, devido às altas 

taxas de falha local e regional em pacientes de alto risco, o uso da radioterapia como 

um tratamento adjuvante, vem sendo estudado e tornou-se arma essencial no combate a 

essa patologia (BERNIER; PFISTER; COOPER, 2005). 

A radioterapia é uma opção de tratamento para tumores malignos cujo agente 

terapêutico é a radiação ionizante, ou seja, a radiação promove ionização na área em 

que é aplicada tornando-a eletricamente instável. As radiações ionizantes são divididas 

em corpusculares e eletromagnéticas. Radiações corpusculares são representadas por 

elétrons, prótons e nêutrons; radiações eletromagnéticas são chamadas de fótons, sendo 

representadas pelos raios X e por raios gama. Na prática clínica da radioterapia, a 

maioria dos tratamentos é feita através do uso de fótons (CENGIZ et al., 2010). 

As radiações ionizantes agem sobre o DNA nuclear levando à morte ou à 

perda de sua capacidade reprodutiva. O DNA duplica durante a mitose e as células com 

alta atividade mitótica são mais radiossensíveis. A ação da radiação pode ser direta ou 

indireta. Na ação direta, a molécula de DNA é clivada, interferindo no processo de 

duplicação. Na indireta, a água é dissociada em seus dois elementos, H + e OH -, e este 

último reage com as bases do DNA, interferindo no processo de duplicação. Como a 

água representa a maior parte do conteúdo da célula, o efeito indireto é 

proporcionalmente mais importante do que a direta (KRSTEVSKA, 2009). 

As células malignas tendem a sofrer os efeitos da radiação porque estão em 

contínua multiplicação; no entanto, esta capacidade varia de acordo com o tipo celular. 

Assim, há uma escala de radiossensibilidade tanto para o tumor quanto para as células 

normais. Células malignas embrionárias e os linfomas são radiossensíveis, enquanto 

que os carcinomas são moderadamente radiossensíveis. Para expressar a quantidade de 

radiação absorvida pelos tecidos, uma unidade internacional rad (dose absorvida de 

radiação) foi inicialmente proposta, isto é, a diferença entre a radiação aplicada e a que 

foi absorvida através dos tecidos. Recentemente, esta unidade foi substituída por Gray, 

definido como 1 joule por quilograma. Gy é o símbolo para Gray, assim: 1 Gy = 100 

cGy = 100 rad. A radioterapia pode ser administrada em esquemas de curta duração até 
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esquemas extremamente longos, com duração de várias semanas. A maioria dos 

pacientes em radioterapia recebe uma dose total de 50-70 Gy com objetivo curativo. 

Essa dose é fracionada durante um período de 5-7 semanas, uma vez por dia, cinco dias 

por semana, com uma dose diária de cerca de 1,8 - 2Gy. A justificativa para aplicações 

diárias de pequenas frações é baseada nos "5 Rs" da radiobiologia: reoxigenação, 

redistribuição, recrutamento, repopulação e regeneração. Dividindo a dose total em 

frações, os tecidos normais são poupados devido ao reparo do dano subletal do DNA e 

devido à repopulação dessas células danificadas em cada fração, ao mesmo tempo em 

que acrescenta dano ao tumor devido à reoxigenação tumoral, tornando essas células 

mais radiossensíveis, e à redistribuição das células no ciclo celular, permitindo que 

novas células cheguem à fase de mitose, momento de maior chance de dano ao DNA 

pela irradiação (JHAM; DA SILVA FREIRE, 2006). 

A hipóxia tecidual é um tópico central nas pesquisas em oncologia na 

atualidade. É uma das principais causas de instabilidade genômica que pode aumentar a 

desdiferenciação celular e, finalmente, intensificar a agressividade da doença maligna. 

Além disso, a eficácia da radioterapia e de certos agentes quimioterápicos é dependente 

de oxigênio. A oxigenação tecidual inadequada reduz a resposta à terapia. A correção 

da hipóxia tecidual antes do início do tratamento é de grande importância terapêutica. 

A hipóxia tecidual é causada por uma redução na perfusão ou difusão do suprimento de 

oxigênio ou por aumento do consumo em situações onde a atividade metabólica está 

intensificada. Outro fator causal em discussão é a anemia. Tumores avançados estão 

associados com anemia em 50 a 70% dos casos, sendo esta anemia causada geralmente 

pelo tumor antes da terapia e pode se tornar mais pronunciada durante o curso clínico 

como resultado da cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Um estudo demonstrou uma 

redução significativa na sobrevida quando os pacientes eram tratados e mantinham 

hemoglobina < 12ng/dL (DIETL et al., 2007). 

A radioterapia pós-operatória (adjuvante) tem sido indicada nas seguintes 

situações: margens positivas, linfonodos com extensão extracapsular, múltiplos 

linfonodos positivos, invasão perineural, invasão linfática e invasão perivascular. 

Embora a radioterapia tenha melhorado as taxas de controle local, os resultados em 

relação à cirurgia isolada não eram animadores, com sobrevida global de 30% em cinco 

anos. Na tentativa de melhorar estes resultados, o EORTC (Organização Européia para 

Pesquisa e Tratamento do Câncer) e RTOG (RadiotherapyOncologyGroup) realizou 

ensaios clínicos avaliando a inclusão de quimioterapia (BERNIER et al., 2005; 
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BERNIER et al., 2004). Ambos os grupos completaram estudos randomizados de 

quimioterapia com cisplatina concomitante à RT no período pós-operatório de 

pacientes com fatores de risco para recidiva local (margens cirúrgicas positivas, 

extensão extracapsular de linfonodos, invasão linfovascular e invasão perineural). Os 

pacientes incluídos nesses estudos foram randomizados para RT pós-operatória 

isoladamente ou RT pós-operatório com cisplatina. Ambos os estudos encontraram 

melhora no controle loco-regional e sobrevida livre de doença nos pacientes que 

receberam cisplatina em relação aos que receberam radioterapia isolada. Com base 

nesses dois estudos RT, a cisplatina com radioterapia pós-operatória tornou-se padrão 

do cuidado para pacientes com alto risco. 

Em relação às técnicas de tratamento, a radioterapia convencional consiste no 

uso do conhecimento anatômico, exame físico e radiografias adquiridas em dois planos 

(0 e 90 graus). Tal técnica de planejamento é a mais antiga e a que proporciona menor 

grau de informações sobre a anatomia do paciente e da doença. A radioterapia 

conformacional surgiu na década de 70 com o advento da tomografia. Tais imagens 

passaram a ser utilizadas para identificar a doença e suas relações com as estruturas 

adjacentes. Com a radioterapia adjuvante (conformacional ou 3D) foi possível a 

elevação nas doses de tratamento e uma diminuição da toxicidade com o conhecimento 

das doses administradas em cada órgão(KO; CITRIN, 2009). 

Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) é uma técnica avançada para 

planejamento do tratamento conformacional. Ela aperfeiçoa a entrega de irradiação 

para volumes tumorais irregulares e tem a capacidade de produzir concavidades nas 

curvas de isodose de tratamento, poupando determinados volumes. Isso permite uma 

maior preservação das estruturas normais como as glândulas salivares (DIRIX; 

NUYTS, 2010).  

A preservação da glândula salivar é importante, com redução significativa na 

taxa de xerostomia grau II após um ano da radioterapia (40% vs 74%) com o uso do 

IMRT em comparação ao tratamento 3D. Isto se traduz também em melhor qualidade 

de vida para os pacientes (BOURHIS; GUIGAY et al., 2006). 

A radioterapia guiada por imagem (IGRT) aperfeiçoa o IMRT fazendo uso 

adicional de avanços nas técnicas de imaginologia. Consiste na aquisição diária de 

imagens da região a ser tratada com o objetivo de corrigir qualquer desvio do isocentro 

de tratamento causado por erro de localização ou pela movimentação fisiológica diária 

dos diversos órgãos. Com essa técnica existe um menor risco de desvio do alvo diário 
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possibilitando esquemas com escalonamento da dose e fracionamentos alterados com 

maior segurança (BHIDE; NUTTING, 2010). 

Outro avanço recente em busca de um melhor tratamento radioterápico é o uso 

de novas partículas carregadas como prótons e nêutrons. Uma característica dessas 

partículas é de depositar pouca energia no início da penetração na matéria até que ele 

chegue ao final de sua escala (em função da sua energia), ponto onde a maior parte da 

energia é depositada em uma pequena área, conhecida como “Pico de Bragg”. Isto tem 

vantagens em termos de preservação do tecido normal, melhor homogeneidade da dose, 

culminando em uma dose reduzida no tecido normal. A terapia da intensidade 

modulada com prótons (IMPT) permite a modulação da fluência e da posição do Pico 

de Bragg, permitindo distribuições de dose tridimensional. Não há ensaios clínicos 

randomizados comparando IMPT com IMRT, relatados até o momento (BHIDE; 

NUTTING, 2010; GHADJAR et al., 2011). 

O tempo total de tratamento é hoje reconhecido como um importante fator 

prognóstico que influencia no controle local dos pacientes tratados com radioterapia 

externa e portadores de carcinoma oral. Aumento do tempo total do tratamento pode 

resultar em uma diminuição do controle local variando de 1,5% para 1,7% por dia 

adicional. Tal aumento se deve principalmente à toxicidade que leva a uma interrupção 

temporária da irradiação e a dificuldades sociais que dificultem a vinda diária ao 

serviço de radioterapia (HOSOKAWA et al., 2003).  

Considerando da cirurgia até o final da radioterapia, esse tempo não deve ser 

maior que 100 dias a fim de não diminuir a taxa de controle tumoral e sobrevida 

(DIETL et al., 2007). Desta forma é necessário um acompanhamento rigoroso do 

paciente em busca da detecção precoce da toxicidade aguda e na detecção e resolução 

de possíveis dificuldades sociais. Um estudo inglês avaliou essas paradas e demonstrou 

que 63% dos pacientes com tumores de cabeça e pescoço tratados com radioterapia 

tiveram uma ou mais paradas e as principais causas foram paradas das máquinas para 

manutenção e toxicidade do paciente (JAMES et al., 2008). 

O fracionamento padrão em um tratamento radioterápico consiste em uma 

dose diária, cinco dias por semana, com 1,8 – 2 Gy por fração. Alguns estudos 

propuseram fracionamentos alterados como possibilidades de tratamento (FU et al., 

2000). Os mais conhecidos são: hiperfracionamento (dose maior no mesmo tempo do 

tratamento padrão, com mais de uma fração por dia), fracionamento acelerado (mesma 

dose padrão em um menor tempo) e hiperfracionamento acelerado (dose menor em um 
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menor tempo). O fracionamento alterado vem tendo melhores resultados que o 

fracionamento convencional (BOURHIS; OVERGAARD et al., 2006; BUDACH et al., 

2006). Estudos radiobiológicos afirmam que os fracionamentos alterados, como o 

hiperfracionamento, são capazes de aumentar a dose total da irradiação com aumento 

da toxicidade aguda, porém sem aumentar de forma significativa a toxicidade tardia e 

aumentando a eficácia do tratamento (BUDACH et al., 2006). 

O melhor esquema de tratamento para os tumores de cabeça e pescoço é, 

segundo uma meta-análise, a radioterapia com fracionamento acelerado concomitante a 

quimioterapia(BERNIER; PFISTER; COOPER, 2005). 

Existem evidências que permitem, hoje, o uso do fracionamento alterado 

concomitante à quimioterapia. Há uma melhora no controle local, sobrevida livre de 

metástases à distância e sobrevida câncer específica, quando comparada com a 

radioterapia hiperfracionada sozinha, isso sem diferença significativa na toxicidade 

tardia (GHADJAR et al., 2011). 

 

2.2.3 Toxicidade da Radioterapia 

 

Complicações orais da radioterapia são frequentes. As reações adversas à 

radioterapia irão depender do volume, da área a ser irradiada, da dose total, do 

fracionamento, da idade, das condições clínicas do paciente e dos tratamentos 

associados. Um pequeno aumento na dose diária é suficiente para um aumento 

significativo nas complicações. Reações agudas ocorrem durante o tratamento e na 

maioria das vezes, são reversíveis. As complicações tardias são normalmente 

irreversíveis, levando à incapacidade permanente em geral com piora da qualidade de 

vida. Elas variam em intensidade, sendo normalmente classificadas em leve (grau I), 

moderada (grau II) e severa (grau III). Muitos pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço são submetidos a altas doses de radioterapia em grandes áreas de irradiação 

incluindo a cavidade bucal, maxila, mandíbula e glândulas salivares. Assim, essa 

terapia está associada a várias reações adversas. Estas reações podem ocorrer em uma 

fase aguda (durante ou nas semanas logo após o tratamento) ou em fase crônica (meses 

ou anos após a radioterapia) (JHAM; DA SILVA FREIRE, 2006). 

Mucosite é definida como uma inflamação na mucosa e é um importante 

evento adverso que pode interferir no processo da radioterapia, alterar o controle local 

do tumor e, portanto, a sobrevida do paciente. Acredita-se que a mucosite ocorra em 
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quatro fases (inflamatória / vascular, epitelial, ulcerativa / bacteriológica e cura). A 

escala mais usada para medir a mucosite oral é a da OMS, que classifica a mucosite em 

quatro graus: grau 0 é quando não há sinais ou sintomas; grau 1 quando a mucosa é 

eritematosa e dolorosa; grau 2 caracterizado por úlceras, e os pacientes podem comer 

normalmente; grau 3 quando o paciente tem úlceras e só pode beber líquidos; e grau 4, 

quando o paciente não pode comer ou beber. Devido a danos na mucosa oral, os 

pacientes queixam-se de dor, o que pode levar à necessidade do uso de analgésicos 

durante o tratamento. A dor se intensifica quando o paciente tenta comer ou beber. A 

mucosite é ainda pior quando a quimioterapia é utilizada em associação com 

radioterapia (KIYOMOTO, 2007). 

Pacientes irradiados são mais propensos a desenvolver infecções bucais 

causadas por fungos e bactérias. Estudos mostraram que pacientes submetidos à 

radioterapia apresentam um maior número de espécies microbianas, tais como 

Lactobacilos spp, Staphylococus, Candida e Streptococcos albicans. Candidíase oral é 

uma infecção comum em pacientes que estão sendo tratados por vias aéreas superiores 

e neoplasias do trato digestivo. A colonização da mucosa oral pode ser encontrada em 

até 93% desses pacientes, enquanto que infecções por Candida pode ser encontrado em 

17-29% dos pacientes submetidos à radioterapia. O risco aumentado para a candidíase 

oral é provavelmente resultado da queda do fluxo salivar em consequência da 

radioterapia. Além disso, uma possível explicação para maior predisposição dos 

pacientes irradiados à candidíase é a atividade fagocítica reduzida dos granulócitos 

salivares contra estes micro-organismos. Clinicamente, a candidíase pode ser vista 

tanto na sua apresentação pseudomembranosa ou na forma de eritema. O último pode 

ser de difícil diagnóstico, e pode ser confundida com a mucosite induzida pela 

irradiação. Os doentes queixam-se mais de dor e sensação de ardor bucal (KO; 

CITRIN, 2009). 

Disfagia acomete os pacientes a partir da segunda ou terceira semana da 

radioterapia, podendo durar várias semanas ou mesmo meses. Isso ocorre porque as 

papilas gustativas são radiossensíveis, com a degeneração da sua arquitetura histológica 

normal. O aumento da viscosidade do fluxo salivar e da alteração bioquímica da saliva 

cria uma barreira mecânica de saliva que dificulta o contato físico entre a língua e o 

alimento. A recuperação até atingir níveis praticamente normais em geral ocorre em 

torno de 60 a 120 dias após o término da radiação. Estudos mostram que a disfagia é 

queixa de aproximadamente 70% dos pacientes submetidos à radioterapia, implicando 
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também na perda de apetite e de peso (JHAM; DA SILVA FREIRE, 2006).  

Alterações na voz estão diretamente ligados à irradiação da laringe. Mesmo 

em pacientes com tumor primário na cavidade oral ou orofaringe, a irradiação das 

cordas vocais ocorre devido à necessidade de irradiar as drenagens linfáticas cervicais. 

Quando essa irradiação da laringe pode ser evitada, como quando se usa a técnica de 

IMRT, a preservação da voz é possível mesmo após o estabelecimento da xerostomia 

(HAMDAN et al., 2009). 

Qualquer paciente pode desenvolver cárie quando submetidos à radioterapia. 

O principal fator para o desenvolvimento destas lesões é a diminuição da quantidade e 

alteração na qualidade da saliva. Além disso, a radiação tem um efeito direto sobre os 

dentes, tornando-os mais suscetíveis à descalcificação (KRSTEVSKA, 2009). 

Osteoradionecrose (ORN) é a necrose isquêmica do osso causada pela 

radiação, sendo uma das mais graves conseqüências da radioterapia, causando dor, bem 

como possível perda substancial da estrutura óssea. As células ósseas e a 

vascularização do tecido ósseo podem sofrer injúrias irreversíveis. Em 95% dos casos, 

a ORN está associada à necrose dos tecidos moles e exposição subsequente do osso. A 

mandíbula é mais afetada que a maxila e pacientes com dentes naturais têm maior 

chance de desenvolver a ORN. A exposição óssea espontânea ocorre aproximadamente 

um ano após o término da radioterapia. Além disso, estudos mostram que 

aproximadamente 60% dos pacientes se queixam de dor, que vão desde dor leve, 

controlada com as drogas, a condições extremamente dolorosas. ORN também pode 

resultar em edema, supuração e fraturas patológicas, que podem ocorrer em 15% dos 

pacientes (JHAM; DA SILVA FREIRE, 2006). 

A xerostomia ou "boca seca” pode resultar de algumas doenças ou pode ser 

uma reação adversa a medicamentos e,entre os pacientes irradiados na região da cabeça 

e pescoço, é uma das mais frequentes queixas. Em algumas situações, existe uma 

correlação entre fluxo salivar reduzido e xerostomia. Os pacientes com xerostomia 

queixam-se de desconforto oral, perda do paladar, dificuldades na fala e na deglutição. 

A saliva também sofre alterações qualitativas decorrentes da radioterapia com 

diminuição da atividade da amilase e baixa do pH com consequente acidificação 

(BHIDE; NUTTING, 2010). A xerostomia pode ser evitada preservando o fluxo salivar 

não estimulado, restringindo a dose na parótida para valores entre 24 Gy e 26 Gy. Isso 

é possível utilizando a técnica de IMRT (DIRIX; NUYTS, 2010). 

Outra maneira descrita na literatura para minimizar os efeitos da irradiação nas 
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glândulas salivares é o uso da Amifostina. A amifostina (WR-2721 ou Ethyol) é um 

agente radioprotetor que elimina radicais livres induzidos por irradiação. Foi 

desenvolvido para proteger os tecidos normais dos efeitos adversos da irradiação em 

diferentes modelos experimentais. Em pacientes, os benefícios da via intravenosa (IV) 

amifostina (200 mg/m2 por dia), administrada 15-30 minutos antes de cada sessão de 

radioterapia têm sido demonstrada. Houve redução significativa na incidência de 

xerostomia grau 2 ou superior aguda e tardia e na percentagem de doentes com uma 

diminuição na média de produção salivar em um ano. A amifostina não comprometer o 

controle locorregional, sobrevida livre de doença ou sobrevida global. Os efeitos 

adversos (todos os graus) são náusea / vômito (aproximadamente 40%), hipotensão 

(15%), e reações alérgicas (5%) (BARDET et al., 2011). 

Ototoxicidade após o tratamento radioterápico é uma importante complicação 

nos pacientes que recebem doses elevadas para o aparelho auditivo. A incidência de 

ototoxicidade em todas as partes do sistema auditivo aumenta significativamente com a 

dose total acima de 60-66 Gy, mas podem ser observados em doses baixa s como 50 

Gy. Quimioterapia e fracionamento alterado podem contribuir para maior incidência de 

ototoxicidade (BHANDARE et al., 2007). 

As radiações ionizantes, incluindo raios X e gama, são estabelecidas como 

cancerígenas. O dano celular no DNA é o que proporciona a resposta tumoral. 

Mutações, aberrações cromossômicas e danos às células formam a base da terapêutica. 

O desenvolvimento de malignidades secundárias a irradiações tem sido bem 

documentado na mama, pulmão, sistema hematopoiético e sistema nervoso central. 

Contudo, no tratamento de pacientes com câncer de cabeça e pescoço essa frequência 

de tumor radioinduzido não parece ser relevante (FARHADIEH et al., 2009). 

 

 

 

 2.2.4 Quimioterapia 

 

Na década de oitenta, o decepcionante prognóstico do CEO localmente 

avançado, mesmo com a integração sequencial da quimioterapia de indução ou 

adjuvante, levou inúmeros investigadores a estudarem o valor e a possibilidade da 

radioterapia e quimioterapia concomitantes. Uma série de interações potenciais 

justifica essa abordagem, entre elas: alterações na curva de sobrevida da célula, a 
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cooperação para prevenir o surgimento de clones resistentes, uma diminuição na massa 

do tumor e reoxigenação, uma seletiva toxicidade para as células hipóxicas, uma 

toxicidade seletiva, dependendo da fase do ciclo celular, uma interação citocinética, 

ação no reparo do DNA e um aumento da apoptose. (BERNIER; PFISTER; COOPER, 

2005) 

 Morton et al. (1985) realizaram o primeiro estudo clínico de fase III, 

comparando quimioterápicos adjuvantes com a radioterapia. O estudo demonstrou um 

aumento na sobrevida global com o uso da cisplatina em comparação à bleominica e 

medicamentos sintomáticos. A adição da bleomicina junto com a platina não elevou a 

sobrevida. 

A quimioterapia vem sendo usada de três maneiras: quimioterapia de indução 

(neoadjuvante), concomitante à radioterapia e após a radioterapia (adjuvante). A 

quimioterapia de indução não demonstrou benefício quando comparado à 

quimioterapia concomitante, mesmo com a associação do 5-fluoracil, a cisplatina. A 

quimioterapia concomitante é o esquema padrão e está associada a um aumento de 8% 

na sobrevida quando comparado a esquemas com radioterapia exclusiva. Também 

existe aumento no controle loco regional e um benefício marginal na sobrevida livre de 

metástase. As drogas de primeira linha são os derivados da platina. A maioria dos 

estudos usa a Cisplatina com dose de 100 mg/m2, por três ciclos, durante o curso da 

radioterapia. Os derivados da platina estão relacionados à baixas toxicidades como 

náusea, vômitos e adnamia, contudo a nefrotoxicidade é o mais relevante efeito 

colateral (BOURHIS; GUIGAY et al., 2006). 

Altos níveis de receptores de fator de crescimento epidérmico (EGFR) são 

expressos em cerca de 90% das células escamosas do câncer de cabeça e pescoço. Foi 

demonstrada que essa expressão está relacionada a uma pior evolução clínica, uma 

diminuição da resposta à radioterapia e um aumento da recorrência locorregional. 

Estudos pré-clínicos em células escamosas de câncer humano de cabeça e pescoço têm 

demonstrado que a inibição do EGFR é radiossensibilizante (BONNER et al., 2010). 

O cetuximab é uma imunoglobulina, anticorpo monoclonal quimérico Ig G1 

contra o receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) que bloqueia ligante e 

inibe a ativação do EGFR. Ela também pode ativar a atividade celular imune 

antitumoral. Cetuximab foi desenvolvido para aumentar a eficácia clínica da 

radioterapia em tumores localmente avançados, recorrentes ou metastáticos. A 

introdução do cetuximab, cisplatina e docetaxel a radioterapia com fracionamento 
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convencional trás uma sobrevida livre de doença (SLD) em três anos e sobrevida global 

(SG) de 70% e 74%, respectivamente, em uma população com mais de 90% de 

pacientes com estádio IV (ARGIRIS et al., 2010). Também foi demonstrado que para 

tumores de cabeça e pescoço localmente avançados a radioterapia concomitante com o 

cetuximab seguido de sete semanas de cetuximab isolado é superior a radioterapia 

isolada, com aumento na sobrevida global em cinco anos (45% vs 36%) (BONNER et 

al., 2010).Em resumo, a adição da quimioterapia adjuvante a radioterapia parece 

aumentar a taxa de controle e sobrevida, com um aumento aceitável da toxicidade 

(HARTLEY et al., 2010). 

 

2.2.5 Recidiva e persistência tumoral 

 

 Apesar das agressivas modalidades de tratamento, a recidiva local ou 

persistência da doença é vista em taxas que chegam de 3% a 50%. Para o tratamento de 

falha local, a cirurgia nem sempre é viável e os resultados da quimioterapia apresentam 

uma taxa de resposta de 50% a 60%, com uma sobrevida média de 5 a 6 meses. A 

cirurgia, embora não seja possível na maioria dos casos, melhora o prognóstico em 

pacientes previamente irradiados e com doença recorrente. Contudo, o risco da 

recorrência local permanece alta mesmo após a cirurgia de resgate. A localização da 

recidiva, a alta dose utilizada anteriormente e a tolerância limitada do tecido 

previamente irradiado resultam em graves preocupações com as complicações de uma 

reirradiação. O radio-oncologista tem hesitado em usar a reirradiação como tratamento 

de resgate nos pacientes com tumor de cabeça e pescoço. No entanto, com o advento de 

técnicas de conformação tridimensional (RXT 3D), radioterapia de intensidade 

modulada (IMRT), radioterapia guiada por imagem (IGRT) e radiocirurgia, com a 

redução da dose no tecido normal e a redução do tamanho do campo, a toxicidade vem 

diminuindo e tornando essa opção possível. Recentes estudos utilizando estas 

tecnologias apresentam taxas de resposta 60% a 70%, com 10% a 40% de toxicidades 

grau 3 e 4 (CENGIZ et al., 2010). 

 

2.3 Imunidade Tumoral 

 

 A presença de resposta celular antitumoral e resposta imune humoral, contra os 

antígenos tumorais (ATs) tem sido observada em muitos pacientes, mas não em todos 
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com câncer. A prova de tal imunidade antitumoral pré-existente em pacientes com 

câncer confirma que os portadores de tumoress são capazes de montar uma resposta 

imune(LO MUZIO et al., 2007). 

 A progressão tumoral a partir de uma única célula que se transforma em uma 

massa de células malignas é um processo de várias etapas que envolvem uma série das 

mudanças genéticas que ocorrem em seres humanos em período de meses a anos, 

culminando com o estabelecimento do tumor. Durante este período, nem o sistema 

imune do hospedeiro, nem o desenvolvimento tumoral estão ociosos: as células 

tumorais emergentes que são reconhecidas pelo sistema imunológico são eliminadas, 

contudo são substituídas por variantes genéticas tumorais resistentes à intervenção 

imunológica, dando origem a uma população heterogênea de células malignas 

encontrada em qualquer tumor. Os tumores são geneticamente instáveis.O 

desenvolvimento do tumor envolve uma série prolongada de interações com o front 

inflamatório que tenta reduzir o tumor e parar o seu crescimento. Entretanto o mesmo 

se beneficia de mudanças genéticas, alterando seu microambiente imunológico e 

evitando a sua eliminação. Assim o tumor se torna resistente às células imunes efetoras 

(WHITESIDE, 2010). 

 As interações entre o hospedeiro e o tumor foram referidas como a “vigilância 

imunológica'', um conceito que se originou com Burnett em 1959, descrevendo um 

sistema de acolhimento imunológico vigilante capaz de identificar, reconhecer e 

eliminar as células tumorais. Uma versão moderna da teoria da vigilância imunológica 

não apenas enfatiza a capacidade imunológica do sistema do hospedeiro para 

reconhecer e destruir as células tumorais, mas também a sua contribuição na selecção 

imune de variantes resistentes do tumor. Assim pode-se sugerir que, por meio da 

eliminação de células tumorais sensíveis à intervenção imunológica, o sistema imune 

do hospedeiro contribui para o crescimento de tumores resistentes às ações 

imunológicas (WHITESIDE, 2010). 

A presença de células do sistema imunológico diferenciadas no infiltrado 

inflamatório peritumoral está relacionada com melhor evolução do paciente e com 

melhor sobrevida. Um aumento da densidade de células T no infiltrado com uma alta 

proporção de células T CD8+ foi associado com uma proteção significativa contra a 

recidiva tumoral em pacientes com adenocarcinoma primário colorretal (PAGES et al., 

2005). 

Resposta imune antitumoral parece ser influenciada pela progressiva 
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deterioração do sistema imune com a idade. O aumento da incidência de câncer no 

idoso pode ser devido à imunossenescência, um remodelamento progressivo da 

resposta imune com uma dimunição da capacidade de responder a ativação de 

estímulos. A imunossenescência pode interferir significativamente com a eficácia da 

imunoterapia contra o câncer e tem sido sugerido que testes clínicos com agentes 

imunoterápicos em pacientes oncológicos devam ser realizados em indivíduos idosos 

(PROVINCIALI, 2009). 

Respostas imunes antitumorais podem ser inata (natural) ou adquirida 

(adaptativa). A imunidade inata é mediada por células ou fatores solúveis que existem 

naturalmente em tecidos ou fluidos do corpo e pode interferir com o crescimento do 

tumor ou com sua sobrevivência. Entre as células hematopoéticas, os macrófagos, 

granulócitos, natural killer (NK) (CD32CD561), células T não-MHC-restrito de 

(CD31) e células T têm a capacidade natural para eliminar células tumorais. Além 

disso, anticorpos naturais contra antígenos localizados na superfície das células 

tumorais podem estar presentes no soro de pacientes com câncer. Outros fatores 

séricos, incluindo componentes do complemento, proteína C-reativa, proteína ligada a 

manose e proteína amilóide sérica, também desempenham um papel na imunidade inata 

(FEARON; LOCKSLEY, 1996; PROVINCIALI, 2009).  

A resposta imune adaptiva a tumores é mediada por receptor de células T que 

reconhece peptídeos tumorais ligados a moléculas de MHC expressas por células 

apresentadoras de antígenos (APC). As próprias células tumorais também podem servir 

como APCs, embora tenham baixos níveis da expressão de moléculas de MHC classe I 

e MHC de classe II  na superfície das mesmas, gerando um processo ineficiente 

(FERRONE; WHITESIDE, 2007). 

As células do sistema imune que são mais frequentemente encontradas em 

humanos são os linfócitos que são capazes de mediar tanto a imunidade inata quanto a 

adaptativa, embora monócitos, macrófagos associada ao tumor (TAMs) e células 

dendriticas também sejam comumente vistas (WHITESIDE, 2010). 

 A infiltração de células inflamatórias no microambiente tumoral pode contribuir 

para progressão ou inibição do crescimento tumoral. Neste contexto, células CD8+  que 

representam uma subpopulação importante dos linfócitos T citotóxicos e células 

natural killer (NK) são as mais prováveis células efetoras para um eficiente imunidade 

antitumoral. As células CD8+ reconhecem antígenos tumorais que estão ligados às 

moléculas de histocompatibilidade de classe I (MHC). Moléculas MHC de classe I 
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transportam peptídeos de proteínas produzidas intracelularmente à superfície da célula, 

permitindo o reconhecimento por receptores específicos de células T e moléculas 

presentes na superfície das células CD8 +. Após a redução ou a ausência de moléculas 

de MHC classe I nas células neoplásicas, linfócitos especializados na resposta imune 

inata e células NK podem desempenhar um papel importante na imunidade 

antitumoral. A capacidade das células NK de matar células neoplásicas aumenta na 

ausência de moléculas de MHC classe I porque essas moléculas inativam as células NK 

(ZANCOPE et al., 2010). 

Linfócitos infiltrantes de tumor (TIL), especialmente CD8 + e células NK, nos 

ninhos neoplásicos e no estroma da frente de invasão do câncer têm sido um tema de 

grande interesse para vários tipos de cânceres humanos.  A presença dos TIL tem sido 

correlacionada com um tempo de sobrevida prolongada em pacientes com câncer 

colorretal, gástrico e carcinoma de células escamosas do esôfago. No entanto, o 

significado clínico de células CD8 + e células NK em pacientes com carcinoma 

epidermóide oral ainda não foi totalmente definido (ZANCOPE et al., 2010). 

 No estudo de Suwa et al. (2006), foi demonstrado que a radioterapia pré-

opreratória está relacionada com ativação de linfócitos T CD8 no infiltrado 

inflamatório peritumoral e contribui para a manutenção da memória central das células 

T mesmo após a ressecção do tumor e linfonodos acometidos. 

A imunogenicidade dos tumores pressupõe que as células tumorais expressem 

antígenos que são reconhecidos como estranhos pelo sistema imunológico adquirido. 

Estudos histopatológicos revelaram que diversos tumores são circundados por 

infiltrados de células mononucleares compostos por linfócitos T, os principais 

mediadores da defesa contra os tumores, células NK e macrófagos, e que os linfócitos e 

macrófagos ativados encontram-se presentes nos linfonodos, drenando os locais de 

crescimento tumoral (CHIKAMATSU et al., 2008). 

Todavia, a existência das respostas imunológicas não é suficiente para a 

prevenção do crescimento tumoral por diversas razões, destacando-se o fato das células 

neoplásicas serem fracamente imunogênicas por derivarem de células do hospedeiro 

possuindo, portanto,  muitas semelhanças com as células normais. Os tumores que 

provocam respostas imunológicas fortes incluem aqueles induzidos por vírus 

oncogênicos - nos quais as proteínas virais são antígenos estranhos - e tumores 

induzidos em animais por carcinógenos potentes, que com frequência causam mutações 

em genes normais. Outras razões seriam a alta velocidade no crescimento e a 
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disseminação tumoral poder superar a capacidade do sistema imunológico de erradicar 

o tumor, além do fato de muitos tumores possuírem mecanismos especializados em 

escaparda defesa imunológica do hospedeiro (ZANCOPE et al., 2010). 

A possibilidade de ativação do sistema imunológico por estímulos externos 

para destruir células tumorais eficazmente e erradicar tumores impulsionou numerosas 

pesquisas no campo da imunoterapia tumoral, na qual a potencialização das respostas 

antitumorais do hospedeiro é o objetivo do tratamento (WHITESIDE, 2010). 

 Uma diversidade de antígenos tumorais que podem ser reconhecidos por 

linfócitos T e B tem sido identificada em cânceres humanos e animais. Esse fato é de 

grande importância, já que os antígenos podem ser utilizados na produção de vacinas 

tumorais, além da possibilidade dos anticorpos e células T efetoras, produzidos contra 

esses antígenos, serem utilizados na imunoterapia. O desenvolvimento de técnicas de 

identificação desses antígenos foi um passo muito importante na história da imunologia 

tumoral (PROVINCIALI, 2009).  

 De acordo com Abbas, Lichtman e Pillai (2007), a classificação dos antígenos 

tumorais se baseia na sua origem e estrutura molecular e define os seguintes grupos 

antigênicos:  

a) Produtos de oncogenes modificados e de genes supressores de tumor: 

A transformação neoplásica resulta de alterações genéticas que podem resultar 

na expressão de antígenos de superfície celular interpretados como não próprios pelo 

sistema imune. Os produtos dos protoncogenes e dos genes supressores de tumor 

alterados são sintetizados no citoplasma das células tumorais e são processados e 

apresentados por complexo principal de histocompatibilidade (MHC) de classe I e, 

assim, são reconhecidos por linfócitos T CD8+. Essas proteínas podem entrar na via de 

processamento de antígenos classe II em APCs que tenham fagocitado as células 

tumorais mortas. Como essas proteínas alteradas não estão presentes nas células 

normais, elas não induzem ao processo de auto-tolerância. Dessa forma, alguns 

pacientes portadores de neoplasias apresentam linfócitos TCD4+ e CD8+ circulantes 

que respondem aos produtos de oncogenes modificados como as proteínas RAS e 

BCR-ABL e genes supressores de tumor mutado, como p53. 

b) Proteínas celulares anormalmente expressas: 

Alguns antígenos tumorais possuem proteínas celulares normais com 

expressão anormal nas células tumorais e que, assim, desencadeiam as respostas 

imunes. Muitos desses antígenos foram observados em melanomas pela clonagem 
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molecular de antígenos reconhecidos pelas células T de pacientes portadores de tumor. 

Um exemplo desses antígenos é a tirosinase, enzima envolvida na biossíntese da 

melanina, que só é expressa nos melanócitos normais e nos melanomas. Em 

melanócitos normais, a tirosinase é expressa em quantidades tão pequenas que não é 

identificada pelo sistema imune;no entanto, em melanomas, essa proteína é expressa 

em abundância e desencadeia uma resposta imune. A descoberta de respostas de células 

T específica para essa enzima aumenta as chances de que vacinas de tirosinase possam 

estimular a resposta imune contra melanomas. 

c) Antígenos de vírus oncogênicos: 

Os produtos de vírus oncogênicos igualmente funcionam como antígenos 

tumorais e provocam respostas específicas de células T, possibilitando a erradicação de 

tumores. Na maior parte das neoplasias induzidas por vírus de DNA, antígenos 

protéicos codificados a partir do vírus são encontrados no núcleo, no citoplasma e na 

membrana plasmática das células tumorais. Essas proteínas são processadas e formam 

complexos de peptídeos virais que expressam moléculas do MHC classe I na superfície 

da célula tumoral, processo esse que resulta em alta imunogenicidade.  Um exemplo 

importante é a infecção pelo HPV.  

d) Antígenos oncofetais: 

Os antígenos oncofetais são proteínas expressas em altos níveis nas células 

cancerosas e em fetos de desenvolvimento normal, mas não estão presentes em tecidos 

de adultos, provavelmente devido aos genes codificadores dessas proteínas serem 

silenciados com o desenvolvimento humano, sendo reativados em transformações 

malignas. Os dois antígenos oncofetais mais conhecidos são os antígenos 

carcinoembrionário (CEA) e a alfafetoproteína (AFP). A expressão do CEA está 

aumentada em muitos carcinomas de cólon, pâncreas, estômago e mama e da AFP, em 

tumores hepáticos e de células germinativas.  

e) Antígenos glicolipídicos e glicoprotéicos alterados: 

A maioria dos tumores expressa níveis acima do normal ou formas anormais 

de glicoproteínas e glicolipídios de superfície, podendo ser marcadores diagnósticos e 

alvos para o tratamento. Essas moléculas alteradas incluem gangliosídeos, antígenos de 

tipos sanguíneos e mucinas. Algumas características fenotípicas malignas das 

neoplasias, por exemplo, a capacidade de formar metástases, podem refletir 

propriedades de superfície celulares alteradas resultantes da síntese de glicoproteínas e 

glicopepitídeos anormais. 
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f) Antígenos de diferenciação tecido-específico: 

Os tumores expressam moléculas que estão habitualmente presentes nas 

células de origem. Estes antígenos são chamados de antígenos de diferenciação porque 

são específicos para linhagens particulares ou estágios de diferenciação dos diversos 

tipos celulares. Sua importância é como alvo em potencial para imunoterapia e para 

identificação do tecido de origem dos tumores. Por exemplo, os linfomas podem ser 

diagnosticados como tumores derivados de células B pela detecção de marcadores de 

superfície característicos dessa linhagem, como o CD10 e o CD20.  

Em relação às respostas imunológicas naturais a tumores, as células NK 

destróem muitos tipos de células tumorais, especialmente aquelas que possuem 

expressão de moléculas MHC classe I diminuída, mas expressam ligantes para 

receptores ativadores de células NK. A sua resposta também pode ser desencadeada na 

ausência de moléculas MHC classe I, visto que o reconhecimento dessas moléculas 

fornece sinais inibitórios para as células NK. Alguns tumores passam por um processo 

de seleção contra as células que expressam MHC classe I, provavelmente realizado 

pelos linfócitos T citotóxicos (CTL), o que torna essas células neoplásicas alvos 

particularmente favoráveis para as células NK. A capacidade de defesa dessas células é 

aumentada pelas citocinas, incluindo interferon e interleucinas (IL-2 e IL-12)e a ação 

dessas citocinas é parcialmente atribuída à estimulação da atividade das células NK. 

Foi observado que camundongos com deficiência de células T não apresentam alta 

incidência de tumores espontâneos porque possuem quantidades normais de células NK 

exercendo a função de vigilância imunológica. Outro dado que evidencia a importância 

dos linfócitos NK é o fato de alguns pacientes com deficiência de células NK terem 

uma incidência aumentada de linfomas associados ao EBV (CHIKAMATSU et al., 

2008). 

A capacidade tumoricida dos macrófagos já foi relatada por meio de 

observações in vitro, porém os mecanismos utilizados para esse fim ainda são 

desconhecidos. A hipótese mais aceita é que eles atuem por meio de mecanismos 

similares aos usados para debelar organismos infectantes, que incluem liberação de 

enzimas lisossômicas, de espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico. Os linfócitos T 

e NK podem colaborar nesse mecanismo produzindo IFN-γ, uma citocina ativadora de 

macrófagos (WHITESIDE, 2010).  

Dos mecanismos de imunidade tumoral, Whiteside (2010) considera como o 

mais importante, a destruição das células tumorais por CTLs CD8+, visto que os CTLs 
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podem desempenhar uma função de vigilância ao reconhecer e destruir células 

potencialmente malignas que expressam peptídeos derivados de proteínas celulares 

mutantes ou proteínas virais oncogênicas, apresentados em associação a moléculas do 

MHC classe I.  

Uma grande parte das células neoplásicas não expressam coestimuladores 

importantes para iniciar respostas de células T e das moléculas do MHC classe II 

necessárias para estimular as células T auxiliares, as quais promovem a diferenciação 

em TCD8.  As respostas de células TCD8 aos tumores podem ser induzidas por 

apresentação cruzada, ou cross priming, na qual as células tumorais ou antígenos 

tumorais são capturados, processados e apresentados às células T pelas APCs, as quais 

possuem a capacidade também de estimular células TCD4 auxiliares que fornecem 

sinais secundários para o desenvolvimento das CTLs. As CTLS diferenciadas destróem 

as células tumorais sem que haja necessidade de co-estimulação ou ajuda de células T 

auxiliares (NG et al., 2011).  

Em relação à imunidade humoral, os hospedeiros portadores de tumor 

possuem a capacidade de sintetizar anticorpos contra diversos antígenos tumorais e, 

apesar de poucas evidências, sabe-se que esses anticorpos podem destruir as células 

tumorais por meio da ativação do complemento ou da citotoxicidade dependente de 

anticorpos mediado por células, na qual os macrófagos, portadores de receptor Fc, ou 

as células NK, medeiam à destruição(LO MUZIO et al., 2007).   

Apesar de todas essas respostas imunológicas do hospedeiro citadas, o tumor 

possui diversos mecanismos de evasão e resistência à destruição imunológica. A 

evidência experimental em modelos murinos indica que as respostas às células 

tumorais exercem uma pressão seletiva que resultam na sobrevivência e propagação de 

células tumorais com capacidade imunogênica diminuída, um processo denominado 

“edição do tumor”. Segundo Abbas, Lichtman e Pillai (2007) tal processo pode ser 

resultado de vários mecanismos, como por exemplo:  

a) Indução à tolerância imunológica pelos antígenos tumorais, em que as 

células T reguladoras podem suprimir respostas das células T aos tumores – estudos 

observacionais demonstraram que a quantidade de células T reguladoras é aumentada 

nos indivíduos portadores de neoplasias e que a depleção de células T reguladoras em 

camundongos afetados por tumores eleva a imunidade antitumoral e diminui o 

crescimento tumoral. 

b) os tumores perdem a expressão de antígenos que provocam respostas 
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imunológicas – a análise de tumores transplantados em série, de um animal para o 

outro, mostrou que a perda de antígenos reconhecidos por CTLs específicos para o 

tumor se correlaciona com crescimento e potencial metastático aumentado. 

c) tumores podem não desencadear as respostas dos CTLs devido à maioria 

das células neoplásicas não expressar co-estimuladores ou moléculas do MHC classe 

II, o que impede não somente a sensibilização, mas também tornam os linfócitos T 

anérgicos ou levá-los à apoptose.  

d) os produtos de células tumorais podem suprimir respostas imunológicas 

antitumorais, como por exemplo, o fator de crescimento transformante beta que é 

secretado em grandes quantidades por muitos tumores e inibe a proliferação e as 

funções efetoras dos linfócitos e macrófagos. 

Os avanços na compreensão desses mecanismos supracitados têm motivado 

diversas pesquisas na busca de uma maior efetividade na imunoterapia. Essa 

modalidade terapêutica possui grandes vantagens se comparadas à terapia atual do 

combate ao câncer, já que essa última se baseia em medicações que destroem as células 

que se dividem, ou bloqueiam a divisão celular, resultando em consequências 

preocupantes em células normais, o que eleva a morbimortalidade. Em contrapartida, 

as respostas imunológicas a tumores podem ser específicas para as células neoplásicas 

que leva a um menor risco às células normais. A imunoterapia objetiva potencializar a 

resposta imunológica aos tumores, como a administração de anticorpos ou células T 

específicos para o tumor, uma forma de imunidade passiva (SHAH et al., 2009).  

A imunização dos pacientes com neoplasia pode ser realizada a partir de 

células tumorais mortas e antígenos tumorais, ou mediada por células tumorais que 

possuam a expressão de citocinas e co-estimuladores, ou ainda pelo tratamento dos 

pacientes com citocinas que estimulam a proliferação e diferenciação em linfócitos T e 

células NK. Além disso, algumas estratégias de imunoterapia se baseiam no conceito 

de que células T aproveitam várias vias normais de regulação ou tolerância 

imunológica para se evadirem da resposta imunológica do hospedeiro. Baseiam-se, 

também, no fato de que as respostas imunológicas a tumores podem ser estimuladas 

pela administração local de substâncias inflamatórias ou por tratamento sistêmico com 

agentes que funcionam como ativadores policlonais de linfócitos (WHITESIDE, 2010).  

As abordagens da imunoterapia passiva consistem na transferência de efetores 

imunológicos e possuem rapidez em seu processo, porém não estabelecem uma 

imunidade duradoura. Exemplos desta terapia são: (1) administração de anticorpos 
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antitumorais; (2) administração de anticorpos conjugados com medicamentos tóxicos 

(imunotoxinas), visto que os anticorpos tumorais podem erradicar os tumores por meio 

dos mecanismos efetores usados na eliminação de microrganismos, bem como, alguns 

desses anticorpos podem ativar diretamente vias de apoptose intrínsecas nas células 

tumorais; e (3) administração de células T e NK reativas ao tumor isoladas de pacientes 

e propagadas em cultura com fatores de crescimento (SHAH et al., 2009). 

Poucos estudos têm investigado o papel da resposta imune local do hospedeiro 

em carcinoma epidermóide oral e de orofaringe. O estudo de Zancope et al. (2010) foi 

positivo no sentido de investigar células do infiltrado tumoral (CD8 e NK) e os 

desfechos clínicos. O estudo de Silveira et al. (2010) não demonstrou relação entre a 

presença de celulas no infiltrado inflamatório e a presença de metástases. Essas 

diferenças são frequentes na literatura. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O presente trabalho se propõe a investigar associações entre a quantidade de 

células TCD8+ e natural killer, identificadas imuno-histoquimicamente, no infiltrado 

inflamatório de uma série de casos de carcinoma epidermóide oral e orofaringeano, o 

nível de resposta tumoral ao tratamento radioterápico e quimioterápico e a sobrevida do 

paciente. Com os dados obtidos através deste experimento, pretende-se contribuir com 

informações a respeito da possível utilização destas células como indicador prognóstico 

para estas neoplasias. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 4.1 Caracterização do estudo 

 

O presente trabalho é um estudo de coorte retrospectivo prognóstico da 

presença de linfócitos TCD8+ e NK em uma série de casos de carcinoma epidermóide 

oral e orofaringeano. 

 

4.2 População 

 

 A população deste estudo é representada pelos pacientes com carcinoma 

epidermóide oral ou orofaringeano atendidos na Liga Norte-Riograndense Contra o 

Câncer. 

 

4.3 Amostra 

 

A amostra objeto desta pesquisa foi constituída por 74 pacientes com 

carcinomas epidermóides oral e de orofaringe tratados exclusivamente com 

radioterapia e quimioterapia durante os anos de 2004 a 2008, diagnosticados no 

Hospital Dr. Luiz Antônio da Liga Norte-Riograndense Contra o Câncer.  

Os seguintes critérios de exclusão foram adotados para esta pesquisa: 

- Radioterapia prévia 

- Biópsia excisional 

- Ausência de material da biópsia incisional diagnóstica 

 

Após aplicados os critérios acima descritos a amostra final deste experimento 

ficou constituída por 54 pacientes. Dados a respeito do sexo, idade, localização 

anatômica, estadiamento clínico, tratamento da radioterapia, dose da radioterapia, 

concomitância com quimioterapia, taxa de resposta ao tratamento, sobrevida livre de 

recidiva, sobrevida livre de metástase, sobrevida global e desfecho, foram coletados a 

partir dos prontuários dos pacientes ou através de uma consulta médica quando 

possível. 

Os pacientes foram tratados com radioterapia e receberam uma dose total de 60-

70 Gy. Essa dose é fracionada durante um período de 5-7 semanas, uma vez por dia, 
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cinco dias por semana, com uma dose diária de cerca de 1,8 - 2Gy. A técnica de 

radioterapia utilizada foi a radioterapia convencional que consiste no uso do 

conhecimento anatômico, exame físico e radiografias adquiridas em dois planos (0 e 90 

graus). A radioterapia conformacional  ou 3D  também foi utilizada em alguns 

pacientes. O tratamento radioterápico foi realizado em acelerador linear de 6MeV ou 

aparelho de telecobaltoterapia com energia média de 1,25 MeV, além de 

acompanhamento médico e cuidados com possíveis toxicidades apresentadas. 

Os pacientes receberam quimioterapia concomitante à radioterapia.  A droga de 

escolha foi a Cisplatina com doses de 100mg/m2 a cada três semanas, sendo esta 

reduzida se toxicidade do paciente. Na amostra analisada, 92,6% dos pacientes 

receberam ao menos um ciclo de quimioterapia durante a radioterapia. 

Ao término da radioterapia e quimioterapia os pacientes foram avaliados quanto 

a sua resposta clínica ao tratamento através de exame clínico, ou por uma biópsia ou 

exame de imagem. Um novo retorno era marcado em até três meses após o término do 

tratamento. Nesse momento era concluída a avaliação da resposta clínica. Os pacientes 

que não apresentavam mais doença após esse período de até três meses eram 

considerados com RESPOSTA COMPLETA. Aqueles que ainda apresentavam doença 

em atividade eram considerados SEM RESPOSTA COMPLETA. Essa análise foi 

concluída através de exame clínico e radiológico. A amostra foi dividida em dois 

grupos, com base na resposta tumoral ao tratamento radio e quimioterápico instituído: 

GRUPO 1 – 33 pacientes sem resposta clínica completa em um prazo de até 3 meses do 

término da radioterapia e quimioterapia; e GRUPO 2 – 21 pacientes com resposta 

clínica completa em um prazo de até 3 meses do término da radioterapia e 

quimioterapia. 

 

4.4 Estudo imuno-histoquímico 

 

4.4.1 Coloração pelo método imuno-histoquímico 

 

De todos os espécimes dos casos selecionados, fixados em formol a 10% e 

incluídos em parafina, foram obtidos cortes histológicos de 3µm de espessura que 

foram estendidos em lâminas de vidro devidamente preparadas com adesivo à base de 

organosilano (3-aminopropyltrietroxisilano, Sigma Chemical CO, USA). Estes cortes 

histológicos foram corados através do sistema Envision Dual Link System HRP, 
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utilizando-se os anticorpos anti-CD-8 e anti-CD-57, utilizando-se a diaminobenzidina 

como cromógeno de acordo com protocolo descrito a seguir: 

1) Desparafinização: 2 banhos em xilol, ambos por 10 minutos à temperatura ambiente 

(TA);  

2) Re-hidratação em cadeia descendente de etanóis:  

- álcool etílico absoluto I (5 minutos) TA; 

- álcool etílico absoluto II (5 minutos) TA; 

- álcool etílico absoluto III (5 minutos) TA; 

- álcool etílico 95°GL (5 minutos) TA; 

- álcool etílico 80°GL (5 minutos) TA; 

3) Remoção de pigmentos formólicos com hidróxido de amônia a 10% em etanol 95° 

por 10 minutos, à temperatura ambiente; 

4) Lavagem em água corrente por 10 minutos; 

5) Três ou 4 passagens em água destilada; 

6) Recuperação dos sítios antigênicos (QUADRO 1); 

7) Lavagem em água corrente por 5 minutos e 2 passagens em água destilada;  

8) Duas incubações dos cortes (10 minutos cada) em solução de peróxido de hidrogênio 

10 volumes, em uma proporção de 1/1 para bloqueio da peroxidase endógena tecidual; 

9) Lavagem em água corrente por 10 minutos e 2 passagens em água destilada.  

10) Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCl pH 7,4 por 5 minutos 

cada; 

11) Incubação dos cortes com os anticorpos primários (QUADRO 1) diluídos em 

solução diluente Dako (Antibody diluent with background reducing components; Dako 

North America, Carpinteria, CA, USA);  

12) Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCl pH 7,4 por 5 minutos 

cada; 

13) Incubação com o anticorpo secundário polimerizado à peroxidase (Envision Dual 

Link System HRP, Dako North America, Carpinteria, CA, USA) durante 30 minutos - 

TA;   

14) Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCl pH 7,4 por 5 minutos 

cada; 

15) Aplicação do agente cromógeno diaminobenzidina (Liquid DAB + Substrato, Dako 

North America, Carpinteria, CA, USA), durante 7 minutos - TA.  

16) Lavagem em água corrente por 10 minutos; 
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17) Duas passagens em água destilada; 

18) Contracoloração com hematoxilina de Mayer por 5 minutos à temperatura 

ambiente; 

19) Lavagem em água corrente – 10 minutos; 

20) Duas passagens em água destilada; 

21) Desidratação em cadeia ascendente de etanóis: 

- álcool etílico 80°GL (2 minutos) TA; 

- álcool etílico 95°GL (2 minutos) TA; 

- álcool etílico absoluto I (5 minutos) TA; 

- álcool etílico absoluto II (5 minutos) TA; 

- álcool etílico absoluto III (5 minutos) TA; 

22) Diafanização em dois banhos de xilol: xilol 1 (2 minutos) e xilol 2 (2 minutos); 

23) Montagem da lamínula em resina Permount ® (Fischer Scientific, Fair Lawn, NJ, 

USA).  

QUADRO 1 – Clone, especificidade, fonte, diluição, recuperação antigênica e 

incubação dos anticorpos primários  

Clone Especificidade Fonte Diluição 
Recuperação 

Antigênica 
Incubação 

TB01 CD-8 Dako 1:100 

Tris/EDTA (pH 9.0), 

Pascal, 

3 min. 

60 min 

C8144B CD-57 Dako 1:100 

Tris/EDTA (pH 9.0), 

Pascal, 

3 min 

60 min 

 

A análise foi feita por um examinador e realizada duas vezes, sem identificação 

do grupo ao qual o paciente pertencia. O procedimento de quantificação seguiu o 

método proposto por Reichert et al. (2002) adaptado para este experimento. Cinco 

campos histológicos seqüenciados em cada caso foram fotografados em um aumento de 

400x utilizando-se microscópio de luz OLYMPUS® CX41 com máquina fotográfica 

digital OLYMPUS® E330 acoplada. As imagens foram transferidas para um 

computador através do sistema OLYMPUS Master v.1.41EX e as células inflamatórias 

imunopositivas e negativas contadas para estabelecimento do percentual de células 

positivas em cada caso. A contagem foi feita utilizando um programa chamado 
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ImageJ®, tal programa permite a contagem na tela do computador. O procedimento foi 

executado da mesma forma para cada um dos anticorpos utilizados. Foram 

consideradas positivas, todas as células que exibiram coloração citoplasmática ou 

nuclear acastanhada, independentemente da intensidade. De posse desse percentual, a 

amostra foi dividida em dois grupos: < 50% de células positivas e ≥ 50% das células 

positivas. 

Foram utilizados como controle positivo para CD-8 e CD-57, espécimes de 

linfonodo e como controle negativo, cortes histológicos incubados com solução tampão 

substituindo os anticorpos primários.  

 

 

 

4.5 Análise estatística 

 

A análise quantitativa das células imunomarcadas foi realizada através do 

cálculo da porcentagem de células positivas dentre todos os linfócitos no infiltrado 

tumoral. De posse das médias finais,  a amostra foi categorizada em dois grupos: 

pacientes com mais de 50% das células positivas e pacientes com menos de 50% das 

células positivas. 

Os dados obtidos na análise quantitativa das células positivas aos anticorpos 

anti-CD-8 e anti-CD-57 foram tabulados no software Microsoft Excel (Microsoft 

Corporation, USA) e posteriormente transferidos para o software SPSS 19 for Windows 

(Statistical Package for Social Sciences; IBM, USA) para análise estatística. Estes 

dados foram categorizados segundo a porcentagem de células positivas, sendo 

investigadas, então, associações entre essas categorias de células marcadas e os grupos 

de resposta ou não ao tratamento, através do teste do Qui-quadrado. Esse teste era 

utilizado somente quando todas as células da tabela continham uma frequência >5, caso 

isso não fosse possível o valor considerado foi o do Teste Exato de Fisher. Os dados 

relativos à sobrevida foram calculados e analisados pelo método de Kaplan Meier. Os 

demais dados foram apresentados de forma epidemiológica. Para todos os testes 

estatísticos utilizados, foi considerado um nível de significância de 5% (α=0,05). 

 

 

4.6 Implicações éticas 
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O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Dr. Luiz Antônio da Liga Norte-Riograndense Contra o Câncer (ANEXO A). Todos os 

pacientes incluídos que puderam ser contatados no estudo receberam explicações a 

respeito da pesquisa e, aqueles que concordaram em participar da mesma, assinaram 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (ANEXO B). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Características da amostra 

 

A amostra deste experimento foi constituída 54 pacientes tratados 

exclusivamente com radioterapia e quimioterapia, portadores de carcinoma 

epidermóide de cavidade oral e orofaringe no período de 2004 a 2008 na Liga Norte-

Riograndense Contra o Câncer, hospital de referência na cidade do Natal e cujos blocos 

de parafina com possibilidade de realização do estudo imuno-histoquímico. 

A idade dos pacientes variou entre 38 e 90 anos com uma mediana de 60 anos. 

A predominância foi do sexo masculino com 72,2% da amostra. Todos os pacientes 

tinham história de tabagismo e 85,2%, história de etilismo. 

 Descreveremos nossos resultados clínicos e imuno-histoquímicos de forma já 

associada à análise estatística realizada em busca das associações  investigadas entre as 

diversas variáveis analisadas. 

 

5.2 Localizações tumorais 

 A língua foi o sítio tumoral mais comum com 40% dos pacientes. No total, 

encontramos 77,8% (42) dos indivíduos com câncer oral e 22,2% (12) com câncer 

orofaringeano (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Localização tumoral dos casos de carcinoma epidermóide de cavidade oral e 

orofaringe. Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 

Sítio Tumoral Número de pacientes % de pacientes 

Língua 

Orofaringe 

Palato 

Assoalho Bucal 

Mucosa Jugal 

Gengiva 

Trígono Retromolar 

22 

12 

10 

4 

3 

2 

1 

40,7 

22,2 

18,6 

7,4 

5,6 

3,7 

1,9 

 

Em busca de associações entre a localização e os desfechos estudados, 

realizamos alguns cruzamentos. Na tabela 2,verifica-se o resultado do teste Exato de 
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Fisher para avaliação de associações entre o sítio tumoral e a resposta clínica ao 

tratamento, tendo sido constatada associação entre a presença de tumor na cavidade 

oral e uma menor resposta clínica ao tratamento. 

 

Tabela 2. Parâmetros utilizados no cálculo do teste Exato de Fisher (*) para a avaliação 

da associação entre o sítio tumoral e a resposta clínica após radioterapia e 

quimioterapia. Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 

 Resposta Completa Sem Resposta Completa Total P* 

Cavidade oral 12 30 42 
0,006 

Orofaringe 9 3 12 

TOTAL 21 33 54  

 

Na tabela 3, relacionamos o sítio tumoral com a recidiva local após o 

tratamento. Observamos uma associação entre a presença de tumor na cavidade oral e 

uma maior taxa de recidiva local após radioterapia e quimioterapia. 

 

Tabela 3. Parâmetros utilizados no cálculo do teste Exato de Fisher(*) para a avaliação 

da associação entre o sítio tumoral e o desfecho recidiva local. Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 

 Sem recidiva Com recidiva Total P* 

Cavidade oral 7 35 42 
0,007 

Orofaringe 7 5 12 

TOTAL 14 40 54  

	  

 

Na tabela 4 encontra-se demonstrada a relação entre o sítio tumoral e a taxa de 

óbito, sendo verificada associação entre a presença de tumor na cavidade oral e uma 

maior taxa de óbito após radioterapia e quimioterapia. 
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Tabela 4. Parâmetros utilizados no cálculo do Teste do X2(*) para a avaliação da 

associação entre o sítio tumoral e o desfecho óbito. Liga Norte Riograndense Contra o 

Câncer, Natal, RN – 2012. 

	   VIVO	   ÓBITO	   TOTAL	   P*	  

CAVIDADE	  ORAL	   8	   34	   42	  
0,007	  

OROFARINGE	   7	   5	   12	  

TOTAL	   15	   39	   54	   	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Estadiamento Clínico 

 

 O estadiamento clínico dos pacientes antes do tratamento radioterápico e 

quimioterápico foi coletado dos prontuários dos mesmos e encontra-se registrado na 

tabela 5. 
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Tabela 5. Estadiamento dos pacientes com carcinoma epidermóide oral e 

orofaringeano. Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 

Características Número de pacientes % de pacientes 

Estádio T 

T1 

T2 

T3 

T4 

 

0 

5 

9 

40 

 

0 

9,3 

16,7 

74,1 

Estádio N 

N0 

N1 

N2 

N3 

 

25 

10 

12 

7 

 

46 

18,5 

22,2 

13 

Estádio M 

M0 

M1 

 

54 

0 

 

100 

- 

Estádio Clínico 

EC I 

EC II 

EC III 

EC IV 

 

0 

4 

6 

44 

 

- 

7,4 

11,1 

81,5 

	  

5.4 Resposta ao tratamento 

 

 Em nossa análise clínica categorizamos os pacientes segundo o estádio T inicial 

(T1 e T2)  e estádio T avançado (T3 e T4).  Em seguida através do teste exato de 

Fisher e do Teste do X2, realizamos cruzamentos em busca de associações com os 

desfechos. Na tabela 6 , realizamos o cruzamento com o desfecho resposta clínica. 

Observamos uma associação entre o maior estadiamento clínico e uma menor resposta 

clínica ao tratamento. 
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Tabela 6. Parâmetros utilizados no cálculo do teste Exato de Fisher(*) para a avaliação 

da associação entre o estádio T e a resposta clínica após radioterapia e quimioterapia . 

Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 

	   RESPOSTA	  COMPLETA	   SEM	  RESPOSTA	  COMPLETA	   TOTAL	   P*	  

T1	  e	  T2	   5	   0	   5	  
0,006	  

T3	  e	  T4	   16	   33	   49	  

TOTAL	   21	   33	   54	   	  

	  

  

Na Tabela 7, analisamos o estádio N negativo (N0) e o estádio N positivo (N1, 

N2 e N3) com o desfecho resposta clínica.  Não observamos associação entre a 

presença de linfonodos acometidos e a resposta clínica à radioterapia. 

 

Tabela 7. Parâmetros utilizados no cálculo do Teste do X2(*) para a avaliação da 

associação entre o estádio N e a resposta clinica após radioterapia e quimioterapia . 

Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 

	   RESPOSTA	  COMPLETA	   SEM	  RESPOSTA	  COMPLETA	   TOTAL	   P*	  

N0	   11	   15	   26	  
0,6	  

N1,	  N2	  e	  N3	   10	   18	   28	  

TOTAL	   21	   33	   54	   	  

 

Durante o seguimento, diversos pacientes apresentaram óbito devido à evolução 

desfavorável da doença. Na tabela 10, demonstramos a evolução dos óbitos ocorridos. 
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Tabela 8. Óbitos ocorridos durante o seguimento após o  tratamento com  radioterapia 

e quimioterapia. Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 

Óbito	   Número	  de	  Pacientes	   %	  de	  Pacientes	  

SIM	   39	   72,2	  

NAO	   15	   27,8	  

	  

 

O estadiamento avançado é um fator de prognóstico ruim para o paciente. Na 

Tabela 9, analisamos a variável estádio T e o desfecho óbito; no entanto, não se 

observou  associação entre o maior estadiamento e um maior número de óbitos. 

 

Tabela 9 . Parâmetros utilizados no cálculo do teste Exato de Fisher(*) para a avaliação 

da associação entre o estádio T e o desfecho óbito após radioterapia e quimioterapia. 

Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 

	   VIVO	   ÓBITO	   TOTAL	   P*	  

T1	  e	  T2	   2	   3	   5	  

0,6	  
T3	  e	  T4	   13	   36	   49	  

TOTAL	   15	   39	   54	   	  

	  

 

 

 

 

 

 

Na tabela 10, analisamos o estádio N com o desfecho óbito. Não observamos 

uma associação entre a presença de linfonodos acometidos e o desfecho óbito. 
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Tabela 10.  Parâmetros utilizados no cálculo do Teste do X2(*) para a avaliação da 

associação entre o estádio N e o desfecho óbito após radioterapia e quimioterapia.  Liga 

Norte Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 

	   VIVO	   ÓBITO	   TOTAL	   P*	  

N0	   6	   20	   26	  

0,45	  
N1,	  N2	  e	  N3	   9	   19	   28	  

TOTAL	   15	   39	   54	   	  

 

5.5  Gradação histológica 

O Grau Histológico foi descrito nas biópsias  no momento do diagnóstico  pelo 

serviço de Patologia da Liga Contra o Câncer, que utiliza o sistema de gradação da 

OMS. Não encontramos associações entre o grau histológico e os desfechos resposta 

clínica, óbito e recidiva local. (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Grau histológico das amostras de carcinoma epidermóide. Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 

Grau	  Histológico	   Número	  de	  Pacientes	   %	  de	  Pacientes	  

I	   0	   -‐	  

II	   48	   88,9	  

III	   6	   11,1	  

 

 

5.6  Resultados da análise imuno-histoquímica 

 

Todos os casos demonstraram positividade para os anticorpos CD8 e CD57 

utilizados respectivamente para detecção de linfócitos TCD8 e células Natural Killer, 

através de imunomarcação acastanhada em intensidade variável em nível 

citoplasmático e, por vezes, nuclear. Observou-se grande variação na quantidade de 

células positivas para os dois anticorpos (Figuras 1, 2, 3 e 4). 
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FIGURA 1 – 

 

 

 
FIGURA 2 – 

 

 

Carcinoma epidermóide oral – baixa expressão de 
células TCD8+  (< 50% das células +). 
(ENVISION 400X) 

Carcinoma epidermóide oral – alta expressão de 
células TCD8+  (≥ 50% das células +). (ENVISION 
400X) 
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FIGURA 3 – 

 

 

 

 
FIGURA 4 -  

 

 

Carcinoma epidermóide oral – baixa expressão de 
células NK (CD57+)  (< 50% das células +). 
(ENVISION 400X) 

Carcinoma epidermóide oral – elevada expressão de 
células NK (CD57+)  (≥ 50% das células +). 
(ENVISION 400X) 
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Os resultados da análise quantitativa de células CD8+ e CD57+ são descritos 

abaixo. Na tabela 12 encontramos os resultados do grupo de pacientes com resposta 

clínica completa e na tabela 13 o resultado do grupo sem resposta clínica completa. 

 

Tabela 12. Resultados da análise quantitativa das células CD8+ e CD57+ no grupo de 

pacientes com resposta completa ao tratamento clínico. Liga Norte Riograndense Contra o 

Câncer, Natal, RN – 2012. 

CASO	   CD8	  +	  
	  

CD57	  +	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

10	  

11	  

12	  

13	  

14	  

15	  

16	  

17	  

18	  

19	  

20	  

21	  

34%	  

65%	  

71%	  

43%	  

18%	  

13%	  

32%	  

31%	  

35%	  

63%	  

13%	  

33%	  

19%	  

21%	  

38%	  

59%	  

57%	  

42%	  

55%	  

53%	  

52%	  

	   64%	  

53%	  

22%	  

57%	  

10%	  

67%	  

43%	  

22%	  

42%	  

53%	  

8%	  

64%	  

57%	  

35%	  

65%	  

64%	  

13%	  

39%	  

66%	  

11%	  

57%	  
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Tabela 13. Resultados da análise quantitativa das células CD8+ e CD57+ no grupo de 

pacientes sem resposta completa ao tratamento clínico. Liga Norte Riograndense Contra o 

Câncer, Natal, RN – 2012. 

CASO	   CD8	  +	   	   CD57	  +	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

10	  

11	  

12	  

13	  

14	  

15	  

16	  

17	  

18	  

19	  

20	  

21	  

22	  

23	  

24	  

25	  

26	  

27	  

28	  

29	  

30	  

31	  

32	  

33	  

33%	  

61%	  

23%	  

26%	  

14%	  

48%	  

18%	  

72%	  

13%	  

25%	  

18%	  

27%	  

33%	  

32%	  

32%	  

7%	  

63%	  

27%	  

36%	  

57%	  

51%	  

48%	  

10%	  

26%	  

16%	  

71%	  

57%	  

32%	  

58%	  

21%	  

66%	  

18%	  

20%	  

	   60%	  

63%	  

58%	  

60%	  

25%	  

76%	  

34%	  

25%	  

13%	  

64%	  

14%	  

21%	  

18%	  

8%	  

48%	  

11%	  

65%	  

56%	  

64%	  

57%	  

51%	  

25%	  

65%	  

65%	  

20%	  

61%	  

36%	  

19%	  

57%	  

11%	  

39%	  

43%	  

60%	  
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Observamos na tabela 14, a categorização dos grupos segundo a 

imunoexpressão do CD8. 

Tabela 14. Grupos de pacientes com linfócitos marcados para o CD8. Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 

GRUPO	  CD8	  +	   Numero	  de	  Pacientes	   %	  de	  Pacientes	  

<	  50%	   38	   70,3	  

>	  50%	   16	   29,7	  

 

 Realizamos o cálculo de Kaplan Meier a fim de avaliarmos o impacto da 

presença das células positivamente marcadas para o CD8 na sobrevida livre de recidiva 

local e na sobrevida global. Os resultados de tal análise são apresentados nos gráficos 1 

e 2.. 

 

 Gráfico 1 – Curva de Kaplan Meier demonstrando a relação entre os grupos de 

células positivas e a sobrevida livre de recidiva local. (p = 0,2). Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 
Sobrevida cumulativa livre de recidiva local 

 
	  

	  

 

Mês da Recidiva Local 
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Gráfico 2 – Curva de Kaplan Meier demonstrando a relação entre os grupos de células 

positivas e a sobrevida global após radioterapia e quimioterapia (p = 0,6). Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 

 
Sobrevida Cumulativa Global 

 

 
	  

	  

 

 

 Apesar de observarmos uma tendência a uma menor probabilidade de recidiva 

local no grupo de pacientes com mais de 50% das células positivas para o CD8, não 

encontramos uma diferença estatística significante.  Em relação à sobrevida global, as 

curvas são semelhantes em nossa análise. 

 

 

 

 

 

 

Observamos na tabela 15, a categorização dos grupos segundo a marcação para 

o CD57. 
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Tabela 15. Grupos de pacientes com linfócitos marcados para o CD57. Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 

GRUPO	  CD57	  +	   Numero	  de	  Pacientes	   %	  de	  Pacientes	  

<	  50%	   26	   48,15	  

>	  50%	   28	   51,85	  

 A fim de sabermos o impacto da presença das células positivamente marcadas 

para o CD57 na sobrevida livre de recidiva local e na sobrevida global, realizamos o 

cálculo de Kaplan Meier, os resultados de tal análise são apresentados nos gráficos 3 e 

4.. 

 

 

 Gráfico 3 – Curva de Kaplan Meier demonstrando a relação entre os grupos de 

células positivas e a sobrevida livre de recidiva local. (p = 0,3). Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 
Sobrevida cumulativa livre de recidiva local 
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Gráfico 4 – Curva de Kaplan Meier demonstrando a relação entre os grupos de células 

positivas e a sobrevida global após radioterapia e quimioterapia. (p = 0,3). Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 
Sobrevida Cumulativa Global 

 
	  

	  

 

Apesar de observarmos uma probabilidade menor de recidiva local e óbito no 

grupo de pacientes com  mais de 50% das células positivas para o CD57, não 

encontramos uma diferença estatística significante. 

Em busca da resposta do nosso objetivo primário do estudo, analisamos a 

influência da presença das células CD8+ e CD57+ no infiltrado inflamatório, na 

resposta ao tratamento radioterápico. Os resultados estão descritos nas tabelas 16 e 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês do Óbito 



 79 

Tabela 16 .  Parâmetros utilizados no cálculo do Teste do X2(*) para a avaliação da 

associação entre o Grupo de marcação para CD8 e a resposta clinica após radioterapia e 

quimioterapia. Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 

	   RESPOSTA	  COMPLETA	   SEM	  RESPOSTA	  COMPLETA	   TOTAL	   P*	  

<	  50%	   13	   25	   38	  
0,2	  

>	  50%	   8	   8	   16	  

TOTAL	   21	   33	   54	   	  

	  

Tabela 17 .  Parâmetros utilizados no cálculo do Teste do X2(*) para a avaliação da 

associação entre o Grupo de marcação para CD57 e a resposta clinica após radioterapia 

e quimioterapia . Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, Natal, RN – 2012. 

 

	   RESPOSTA	  COMPLETA	   SEM	  RESPOSTA	  COMPLETA	   TOTAL	   P*	  

<	  50%	   9	   17	   26	  
0,5	  

>	  50%	   12	   16	   28	  

TOTAL	   21	   33	   54	   	  

 

Não observamos uma associação entre a presença de células  CD8+ e CD57+  e  

uma melhor resposta clínica à radioterapia. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O carcinoma epidermóide oral e orofaringeano são patologias frequentes na 

população mundial, com prognósticos diretamente relacionados ao estadiamento inicial 

e tratamento instituído. Foi afirmado por Bagan, Sarrion e Jimenez (2010), que nos 

últimos cinco anos a taxa de sobrevida global não se alterou de forma significativa, 

apesar de todo avanço técnico e científico na área. Isso confirma o fato de que a busca 

por diagnóstico precoce continua ainda sendo a estratégia de maior valor para a 

diminuição da morbidade e mortalidade ligadas a essas patologias. 

A idade mediana encontrada em nossa amostra foi de 60 anos, dado este 

compatível com os achados na literatura conforme escrito por Kademani et al. (2005). 

O carcinoma epidermóide oral e o orofaringeano são incomuns antes dos 50 anos, 

contudo os pacientes mais jovens parecem ter um prognóstico melhor segundo 

Goldenberg, Brooksby e Hollenbeak  (2009) que realizaram um estudo com 19.681 

pacientes com carcinoma epidermóide oral e verificaram que pacientes mais jovens 

apresentavam uma sobrevida global em cinco anos maior que indivíduos mais velhos, 

particularmente quando as lesões localizavam-se em língua. Os autores chamam 

atenção para o fato dos carcinomas epidermóides em indivíduos mais jovens não 

estarem associados à exposição prolongada ao tabagismo nem ao etilismo, o que 

justificaria um maior número de pesquisas a respeito dos fatores etiológicos associados 

a estes casos.  

O sexo masculino foi predominante em nosso estudo (72,2% dos casos) 

corroborando dados de praticamente todas as investigações publicadas sobre o assunto. 

Acreditamos que tal fato, a exemplo do que é citado pela maioria dos autores e 

afirmado em extensa revisão realizada por Scully e Bagan em 2009, se deve 

principalmente a uma maior exposição dos homens aos fatores de risco associados ao 

carcinoma epidermóide oral e orofaringeano que são o tabagismo e o etilismo. Todos 

os pacientes de nossa amostra eram ou tinham sido fumantes e cerca de 85% dos 

pacientes faziam uso de bebida alcoólica frequentemente. Essa associação entre 

tabagismo e etilismo, fortemente presente em nossa análise, aumenta bastante o risco 

ao desenvolvimento desta neoplasia, fato descrito por Leite et al. (2005). Segundo Petti 

(2009) são encontrados mais de 60 carcinógenos na fumaça do cigarro e ao menos 16 

na folha do tabaco. A informação da população sobre os riscos da associação, 

tabagismo e etilismo, é ação importante na busca da prevenção do câncer oral e 
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orofaringeano. 

Uma meta-análise de 45 estudos realizada por Tramacere et al. (2010), 

compreendendo 17.085 pacientes, analisando o uso da bebida alcoólica e o câncer oral 

e orofaringeano, demonstrou que mesmo moderada quantidade diária de álcool (10g 

etanol por dia) aumenta o risco do câncer e esse risco aumenta de forma significativa 

com o aumento de sua ingestão. Como a maior ênfase nos programas de prevenção é 

dada ao risco decorrente do tabagismo, dados como esse destacam a importância do 

álcool como fator de risco para o câncer. 

De acordo com Warnakulasuriya (2009) o câncer oral e orofaringeano 

representam o sexto tipo de câncer mais comum na população mundial. Esta 

prevalência e a importância social deste câncer serviram de base para a escolha destes 

sítios anatômicos para o presente estudo. A cavidade oral, com 77,8% dos casos, foi 

mais comumente acometida que a orofaringe em nossa amostra. A língua oral foi o 

sítio mais freqüente com 40,7% dos casos estudados corroborando os resultados de 

vários estudos como os de Ariyoshi et al. (2008), com 1816 casos, onde a língua oral 

foi o sítio mais frequente. A exceção a esse achado é encontrada em alguns estudos em 

particular realizados na Índia, como o de Ghoshal et al (2006), onde a mucosa jugal 

aparece como principal sítio tumoral devido, segundo os autores, ao elevado uso de 

produtos mascáveis do tabaco. 

Observamos que os pacientes que apresentavam lesão em cavidade oral 

exibiram menor taxa de resposta clínica ao tratamento, maior taxa de recidiva e maior 

taxa de óbito, concretizando um pior prognóstico a esses pacientes. Em um estudo de 

Brandizzi et al.(2008) com 274 pacientes, as localizações tumorais com piores 

prognósticos foram o assoalho bucal e a língua, com taxa de sobrevida em cinco anos 

de 19% e 27%, respectivamente. Segundo Bargan, Sarrion e Jimenez (2010), a língua é 

considerada uma localização com rica drenagem linfática e alto risco de disseminação 

linfonodal. Na meta-análise escrita por Bouris et al. (2006), com 6.515 indivíduos, o 

sítio tumoral não foi encontrado como fator de risco isolado, contudo o 

comprometimento linfonodal foi o principal fator prognóstico negativo. Acreditamos 

que a rica drenagem linfática existente na língua e assoalho bucal, seja de fato um fator 

relevante, porque culmina com um maior risco de disseminação linfonodal que leva a 

uma pior evolução. 

Em relação à gradação histológica dos carcinomas epidermóides analisados, 

constatou-se nos laudos das biópsias incisionais diagnósticas uma prevalência de casos 
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moderadamente diferenciados correspondendo ao grau intermediário (88,9%), segundo 

o sistema de gradação da Organização Mundial da saúde (OMS) utilizado. Esse achado 

não apresentou impacto no prognóstico dos pacientes, diferente do que, por vezes, é 

descrito na literatura como é citado por Brandwein-Genssler et al. (2005), por exemplo, 

utilizando-se de sistema de gradação por eles preconizados.  

O sistema de gradação histopatológica proposta pela OMS em 2005 

fundamenta-se basicamente em parâmetros como o grau de ceratinização e 

pleomorfismo celular e, segundo Lourenço et al. (2006) mostra uma tendência de 

classificar a maioria dos tumores no grau intermediário. Nossa amostra foi constituída 

de biópsias incisionais para confirmação de suspeita clínica, sendo caracterizada por 

uma pequena quantidade de espécime tecidual que gera limitações para uma análise 

representativa do todo da lesão. Acreditamos que dessa forma a análise para uma 

gradação histopatológica fica extremamente prejudicada, inclusive tornando esse fator 

prognóstico de valor questionável no uso diário. Mesmo assim, testamos possíveis 

associações entre o grau histopatológico e os desfechos clínicos, não sendo constatada 

nenhuma associação. Fica aqui a sugestão para que mesmo em se tratando de  biópsias 

incisionais, uma maior quantidade de tumor seja coletada visando melhores condições 

para análise morfológica da neoplasia em estudo. 

Segundo Kademani et al. (2005), o estadiamento TNM é o mais utilizado nas 

neoplasias de cabeça e pescoço e busca uma categorização de prognósticos segundo a 

situação local do tumor e presença de metástase linfonodal ou visceral. O grupo 

estudado apresentou uma prevalência de tumores avançados com 81,5% de pacientes 

com estádio IV. Ressaltamos que tal fato já era esperado em nossos achados, uma vez 

que o principal critério para inclusão do caso em nossa pesquisa era que o paciente não 

tivesse se submetido a tratamento cirúrgico, ou seja, tumores ressecáveis não foram 

incluídos. Com isso temos um grupo de pacientes com um prognóstico ruim devido 

terem sido diagnosticados tardiamente, com doença localmente avançada. Apesar 

desses achados de doença local não encontramos metástases à distância, contudo, 54% 

dos pacientes tinham linfonodos comprometidos, fator prognóstico negativo de maior 

impacto.  

Na revisão feita por Scully e Bargan (2009), além do TNM, outros fatores como 

infiltração perineural, infiltração linfovascular e margens de ressecção cirúrgica, nos 

pacientes operados mostram-se importantes fatores prognósticos, contudo o estádio N 

(linfonodal) é o de maior destaque. Tais afirmações estão de acordo com nossa 
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amostra, uma vez que um grande número de pacientes apresentavam linfonodos 

comprometidos culminando em um estádio clínico IV, ou seja, em um prognóstico 

ruim. 

Considerando as lesões irressecáveis, a radioterapia com quimioterapia 

concomitante é, segundo Dirix e Nuyts (2010), o tratamento de escolha. A radioterapia 

avança, de acordo com Bhide e Nutting (2010), em busca de tecnologias que permitam 

uma maior dose no tumor e uma menor dose nos tecido normais adjacentes Nesse 

sentido, a radioterapia de intensidade modulada (IMRT) com um sistema de checagem 

de localização diária, radioterapia guiada por imagem (IGRT), é o que há de mais 

moderno e vem demonstrando um maior controle local da doença. Avaliamos a dose 

prescrita no tratamento radioterápico e encontramos que 87% dos pacientes receberam 

a dose devida para pacientes com doença presente irressecável (70 Gy). Os demais 

pacientes não conseguiram completar a dose prescrita devido à toxicidade do 

tratamento, onde foi possível chegar no final com as doses de 60 Gy ou 66 Gy. 

A quimioterapia é, segundo Argiris et al. (2010), utilizada de forma 

concomitante à radioterapia, com a cisplatina representando a principal droga utilizada. 

A cisplatina e os demais derivados da Platina aumentam o controle local em 

comparação à radioterapia isolada. Contudo, Bourhis et al. (2006) afirmam que não 

existe demonstrado na literatura aumento significativo da sobrevida global com o uso 

da cisplatina como quimioterápico isolado, sendo desta forma considerada como uma 

droga radiossensibilizante.  

Em relação aos pacientes deste experimento que foram submetidos a tratamento 

quimioterápico, 92,6% receberam cisplatina concomitante à radioterapia, dado que 

novamente confirma a correta condução clínica dos sujeitos da pesquisa. Os pacientes 

que não receberam a quimioterapia tinham níveis de creatinina elevados, ou seja, a 

excreção renal da droga poderia ser prejudicada e culminar com riscos ao paciente. O 

advento de drogas com maior especificidade, conhecidas como terapia alvo, é o 

caminho traçado atualmente em busca de um melhor controle da doença local e 

aumento da sobrevida. Destacam-se como exemplos dessas drogas o Cetuximab e o 

Pamitumumab, como descrito no estudo de Bonner et al. 

O estudo da biologia do câncer e de novas drogas baseadas nos achados 

específicos celulares causaram uma transformação no cuidado clínico oncológico. Na 

terapia alvo molecular observamos alguns exemplos como o Cetuximab que age nos 

receptores para o Fator de Crescimento Epidérmico (EGF-R) como antagonista a este 
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fator. Esta  droga encontra-se em uso clínico atual contra o carcinoma epidermóide 

oral. Outro exemplo de droga com uso clínico atual são os inibidores da angiogênese 

como o Bevacizumab, droga discutida no estudo de Lorch et al. (2009), como agente 

importante no combate aos carcinomas epidermóides. 

O objetivo do tratamento radioterápico e quimioterápico para carcinomas de 

cavidade oral e orofaringe é a destruição total da lesão inicial e das lesões metastáticas 

linfonodais. A resposta ao tratamento é avaliada de forma clínica através de exame 

físico local e através de exames de imagem como tomografia computadorizada, 

ressonância magnética e ultrassonografia. Mesmo com o fim do tratamento, a doença 

pode continuar involuindo por algumas semanas o que levou Dietl et al. (2007) a 

recomendarem que após trinta dias do tratamento, nova análise seja feita a fim de 

concretizar o exame. Em nossa análise, 38,9% dos casos tratados obtiveram a resposta 

completa, no exame clínico realizado trinta dias após o tratamento. Contudo, destes 

pacientes, somente 25,9% permaneceram sem recidiva no período total de seguimento, 

demonstrando a alta taxa de recidiva ou persistência de doença no grupo de pacientes 

com doença avançada. Na pesquisa de Krstevska (2009), ao final de cinco anos, menos 

de 30% dos pacientes com estádio clínico IV apresentavam-se sem recidiva. Na revisão 

de Ko e Citrin (2009), é descrito que apesar dos avanços tecnológicos o controle do 

carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço é ineficiente quando este encontra-se em 

uma fase avançada. Desta forma, para doença avançada, a radioterapia e quimioterapia 

devem ser indicadas quando a ressecção cirúrgica não for possível ou as morbidades 

inerentes ao procedimento cirúrgico, sejam relevantes. 

Em nosso experimento, o estádio T avançado (T3 e T4) foi o fator que 

apresentou associação mais relevante com a ausência de resposta. Acreditamos, a 

exemplo do que citam Jaham e da Silva Freire (2006), que um tumor maior tende a ser 

mais resistente ao tratamento devido à maior presença de áreas em hipóxia, fator que 

diminui consideravelmente a radiossensibilidade celular tumoral. Outro fator que 

também pode estar contribuindo é a presença de clones celulares com maior capacidade 

de reparo do DNA, ou seja, maior capacidade reprodutiva e de sobrevivência, conforme 

descrito por Hall e Giaccia (2006). 

A soma dos fatores doença avançada e pobre resposta ao tratamento levou ao 

óbito 72,2% dos pacientes. Não encontramos relações estatísticas significativas com o 

estádio T ou N. Segundo Bernier et al. (2005), o óbito no grupo de pacientes com 

doença nos estádios iniciais chega a cerca de 10% para o estádio clínico I e 20% para o 
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estádio clínico II.  

Estudos maiores como o de Bouris et al. (2006), mostram que tanto o estádio T 

quanto estádio N, formam grupos com diferentes prognósticos. Como os resultados 

contradizem os nossos, acreditamos que esse resultado é decorrente do prevalente 

número de casos com o mesmo T (T4) e com N comprometido (N1, N2 ou N3). 

Os dados referentes à resposta clínica ao tratamento e prognóstico desses 

pacientes, consolidam a preocupação com o número de pacientes diagnosticados em 

fase avançada do câncer oral e orofaringeano. Campanhas buscando a orientação da 

população quanto aos cuidados com a boca, explicando os riscos do tabagismo e 

alcoolismo e disponibilizando serviço público de saúde com qualidade e rapidez, 

poderiam mudar esse quadro tornando a doença evitável ou curável em um estádio 

inicial. 

Um fato bastante intrigante diante de todo o avanço no arsenal terapêutico 

disponível é a constatação de diferentes respostas nos pacientes tratados, mesmo 

quando estes apresentam estadiamento inicial semelhante. Desta forma, surge a 

hipótese de que alguma informação presente no tumor ou no paciente poderia indicar 

algum valor importante como preditor de resposta tumoral. As pesquisas de Zancope et 

al. (2010) têm apontado que características do infiltrado inflamatório peritumoral, 

como a presença de células TCD8+ e natural killer, apresenta associação com melhor 

prognóstico e sobrevida contrariamente aos dados do estudo realizado por Silveira et 

al. (2010) que não demonstrou associação entre os tipos celulares presentes no 

infiltrado inflamatório com o prognóstico em uma série de carcinomas epidermóides 

orais.  

De acordo com Zancope et al. (2010), a infiltração de células inflamatórias no 

microambiente tumoral pode contribuir para progressão ou inibição do crescimento 

tumoral. Neste contexto, células CD8+  que representam uma subpopulação importante 

dos linfócitos T citotóxicos e células natural killer (NK) são as mais prováveis células 

efetoras para um eficiente imunidade antitumoral. Confirmando esses relatos, Pages et 

al. (2005) demonstraram que  um aumento na densidade de células T presentes no 

infiltrado com uma alta proporção de células T CD8+ foi associado com uma proteção 

significativa contra a recidiva tumoral em pacientes com adenocarcinoma primário 

colorretal. 

Em cima desta linha de pesquisa e embasados no fato de que linfócitos T e 

células natural killer estão entre as principais células do sistema imune responsáveis 
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pela defesa do organismo humano hospedeiro contra o câncer, investigou-se a resposta 

tumoral ao tratamento radioterápico e quimioterápico instituído em uma série de casos 

de carcinomas epidermóides orais e de orofaringe correlacionando à presença maior ou 

menor de células TCD8+ e NK através de marcação imuno-histoquímica.   

De acordo com Gao e Jakobsen (2000), o CD8 é uma glicoproteina 

transmembrana que serve como um co-receptor para o receptor da célula T (TCR). Da 

mesma forma que o TCR, o CD8 se liga a uma molécula do complexo de maior 

histocompatibilidade (MHC), mas é específico para o MHC de classe I. Existem duas 

isoformas da proteína, alfa e beta, cada uma codificada por um gene diferente. Nos 

seres humanos, ambos os genes estão localizados no cromossomo 2 na posição 2p12. O 

domínio IGV-like extracelular de CD8-α interage com a porção α 3 da molécula MHC 

Classe I. Essa afinidade mantém o receptor de células T das células T citotóxicas e da 

célula-alvo em estreita ligação durante a ativação antígeno-específico. Células T 

citotóxicas CD8 com proteína de superfície são chamadas de células T CD8 +. 

As células NK (Natural Killer Cell) têm um papel importante no combate a 

infecções virais e células tumorais, segundo Abbas, Lichtman e Pillai (2007). Foram 

rotuladas desta forma pela sua atividade citotóxica contra células tumorais de diferentes 

linhagens, sem a necessidade de reconhecimento prévio de um antígeno específico, 

contrariamente ao funcionamento dos linfócitos T. Elas são ativadas em resposta a 

diversos estímulos, como citocina produzidas por outros elementos do sistema imune, 

por estimulação dos receptores de Imunoglobulinas FcR, presentes na sua membrana 

celular e pelos receptores de ativação ou inibição específicos. As células NK são 

componentes importantes na defesa imunitária não específica, possuindo propriedades 

citotóxicas, apresentando pequenos grânulos no seu citoplasma que contêm proteínas, 

tais como perforina e proteases conhecidas como granzimas. Após a liberação na 

proximidade de uma célula programada para matar, a perforina produz poros na 

membrana celular da célula-alvo, criando um canal aquoso através da qual a granzima 

e moléculas associadas podem entrar e induzir apoptose ou lise celular osmótica. 

No presente experimento, células TCD8+ e NK foram evidenciadas imuno-

histoquimicamente em todos os casos estudados, apresentando nítida variação na 

quantidade das mesmas quando da análise microscópica. Os pacientes com mais de 

50% das células positivas na marcação imuno-histoquímica para o CD8 apresentaram 

uma menor taxa de recidiva local e uma melhor resposta clínica, apesar de não ser 

detectada significância estatística. Apesar da não significância encontrada, observou-se 
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uma tendência estatística para diferença entre os grupos, o que poderia vir a se 

concretizar com a utilização de uma amostra maior, fato não possível para esta 

pesquisa, mas possível para estudos futuros.  

Não houve impacto na curva de sobrevida global em relação à marcação para o 

CD8. Em nosso entendimento, o infiltrado inflamatório peritumoral como arma de 

combate às células neoplásicas deve inicialmente influenciar a resposta local e taxa de 

recidiva e somente após um impacto relevante nesses pontos chaves, a sobrevida global 

poderia ser afetada. 

 Em relação à marcação imuno-histoquímica para o CD57, os grupos se 

dividiram praticamente na metade. Para essa marcação observamos uma tendência 

estatística para uma menor recidiva e melhor sobrevida nos grupos com maior presença 

de células NK, apesar de não significante estatisticamente. A resposta clínica ao 

tratamento foi semelhante nos dois grupos. 

Em um estudo de Yasuda et al. (2011) avaliando a densidade de CD8 e CD4 em 

amostras de tumor retal avançado e a resposta à radioterapia e quimioterapia 

neoadjuvante, foi observado uma associação entre a presença dessas células no fronte 

tumoral e uma melhor resposta ao tratamento pré-operatório. Segundo os autores esse 

foi o primeiro estudo a demonstrar uma relação da radiossensibilidade tumoral com o 

infiltrado inflamatório linfocitário em tumores retais. O mecanismo de ação que leva a 

esse benefício não foi identificado, contudo os autores levantam a hipótese de uma 

ação citotóxica direta contra o tumor e indireta através da produção de citocinas. 

Existem estudos que afirmam que a presença das células do infiltrado 

inflamatório são fatores prognósticos negativos para evolução tumoral, como descrito 

por Grabenbauer et al. (2006), onde as células CD3+, Granzima B+ e CD8+ foram 

avaliadas em pacientes portadores de carcinoma epidermóide de canal anal. Em nossa 

revisão da literatura, esse foi o único trabalho encontrado que constatou um pior 

prognóstico aos casos com rica presença de células inflamatórias no meio tumoral. 

Possivelmente, o fato da amostra conter somente 38 indivíduos pode ter sido um fator 

que influenciou no resultado do estudo. 

Células TCD8+ foram analisadas no infiltrado inflamatório em 1.270 casos de  

câncer de mama, por Liu et al. (2011). A presença destas células foi considerada um 

fator prognóstico independente tanto para o controle local quanto para a sobrevida 

global; contudo, o achado do impacto na sobrevida não foi explicado pelos autores. 

Como o infiltrado linfocitário atua no sítio tumoral e na sua periferia, questionamos 
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como ele impactaria a sobrevida do paciente, sobretudo sabendo que no caso de 

pacientes com câncer de mama essa sobrevida está diretamente ligada ao 

desenvolvimento ou não de metástase a distância. 

Em um outro estudo, Silveira et al. (2010) identificaram associação entre a 

presença de células CD8+ e CD3+ no infiltrado inflamatório de pacientes com 

carcinoma epidermóide de língua e lábio inferior e o desenvolvimento de metástase. 

Tal estudo não avaliou os desfechos clínicos como recidiva e sobrevida global. Como o 

desenvolvimento de metástase envolve falhas no controle local e à distância, 

acreditamos que talvez somente o infiltrado inflamatório local não consiga influenciar 

de forma determinante a disseminação metastática. 

Já Zancope et al. (2010) consideram, com base em seus resultados sobre a 

presença de células TCD8+ e NK em carcinomas epidermóides de língua e lábio 

inferior, que um microambiente tumoral caracterizado por um elevado número destas 

células contribui para uma melhor resposta imune citotóxica local contra células 

neoplásicas, refletindo em tendências para uma sobrevida maior, opinião também 

relatada por Costa et al. (2010). 

Apesar dos resultados ainda um pouco contraditórios ou pelo menos ainda não 

confirmados sobre o real valor da mensuração das células presentes na resposta imune 

adaptativa antitumoral como uma ferramenta determinante no prognóstico do tumor, 

não duvidamos de sua importância no combate local às células neoplásicas. Como o 

carcinoma epidermóide oral e de orofaringe é de origem multifatorial, também 

acreditamos que vários fatores inerentes ao tumor e ao hospedeiro somam-se na 

determinação do comportamento tumoral e, consequentemente, do prognóstico do 

paciente. Portanto, a busca de marcadores que possam influenciar e predizer este 

prognóstico deve continuar por meio de mais pesquisas na área e, quem sabe, 

chegarmos ao ponto do desenvolvimento de medicamentos que tenham como alvo o 

estímulo de forma controlada e direcionada sobre as células essenciais à resposta imune 

antineoplásica, gerando um microambiente indesejável à evolução do carcinoma 

epidermóide. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Com base nos resultados desta pesquisa, pode-se concluir que: 

 

1. A presença das células TCD8+ e NK no infiltrado inflamatório tumoral não 

apresentou impacto significativo na sobrevida livre de recidiva e na sobrevida global 

dos pacientes com carcinoma epidermoide oral ou orofaringeano.  

 

2. A presença das células TCD8+ e NK  no infiltrado inflamatório tumoral não 

apresentou associação significativa com a resposta clínica à radioterapia e 

quimioterapia. 

 

3. Mesmo reconhecendo a importância de células TCD8+ e NK na resposta do 

hospedeiro contra o câncer, nossos resultados não suportam a utilização da análise 

quantitaiva das mesmas como fator prognóstico coadjuvante para o carcinoma 

epidermóide oral e de orofaringe. 
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ANEXO A – PARECER DO CEP DA LIGA CONTRA O CANCER 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE   

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA   

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA ORAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, de um Projeto de Pesquisa 

cujo título é: VALOR PROGNÓSTICO DE CÉLULAS TCD8+ E NATURAL KILLER EM 

CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL E OROFARINGEANO TRATADO COM 

RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA. Isso consiste na descrição do seu diagnóstico e 

tratamento na literatura. O objetivo é que outras pessoas possam conhecer o desenvolvimento 

da sua doença, ajudando assim no diagnóstico e tratamento de outras pessoas. Após ser 

esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Valor prognóstico de células TCD8+ e Natural Killer em carcinoma epidermóide oral e 

orofaringeano tratado com radioterapia e quimioterapia. 

Pretendemos descrever o seu diagnóstico, seu tratamento e sua situação hoje após o 

tratamento. Essas informação serão coletadas do seu prontuário médico (ficha do 

hospital). Também pretendemos analisar o material retirado do seu tumor antes do 

tratamento. O material da sua biopsia será retirado do Hospital Luiz Antônio e levado 

para a Disciplina de Patologia Oral da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Após análise, que durará 30 dias, devolveremos todo o material ao hospital de origem. 

O material será devolvido antes caso esse seja o desejo do hospital Luiz Antônio ou 

seu. 

Seu nome ou qualquer outra identificação sua será preservada, mantida em sigilo. 

Sua participação consiste em consentir (permitir) o estudo do seu prontuário, responder 

algumas perguntas para seu médico e autorizar o estudo do material retirado na sua 

biopsia.  

Não existe risco a piora da sua saúde devido esse estudo. Toda e qualquer informação 
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descoberta com esse estudo e útil no seu tratamento será passada a você e ao seus 

médicos. 

Toda e qualquer queixa sua, referente a doença em questão, será prontamente atendida 

por um médico da LIGA CONTRA CONTRA O CÂNCER.  

A qualquer momento você pode cancelar sua autorização,  sem que isso traga qualquer 

problema a seu tratamento. 

Você tem o direito a idenização financeira caso sinta-se lesado(a) durante esse estudo. 

Pesquisador responsável:   

Edilmar de Moura Santos. Celular: 99630686, Telefone Comercial: 40095556. Av. Miguel 

Castro 1355, Dix Sep Rosado, Natal, RN. Liga Contra o Câncer. 

     

Nome e Assinatura dos pesquisadores: ___________________________________________ 

                                                    

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO: 

Eu, ________________________________________________________________, 

RG/________________________________ CPF/_________________________________ n.º 

de prontuário/ ____________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo: 

Valor prognóstico de células TCD8+ e Natural Killer em carcinoma epidermóide oral e 

orofaringeano tratado com radioterapia e quimioterapia. Fui devidamente informado e 

esclarecido pelo pesquisador sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como 

os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/ tratamento.  

Local e data ________________________________________________________________  

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: _____________________________________  

 

PRESENCIAMOS A SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO, ESCLARECIMENTOS 

SOBRE A PESQUISA E ACEITE DO SUJEITO EM PARTICIPAR: 

 Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):  

Nome: ________________________________ Assinatura: __________________________ 

Nome: ________________________________ Assinatura: __________________________  
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