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RESUMO 

O Papilomavírus Humano (HPV) tem sido implicado fortemente no 

desenvolvimento de alguns carcinomas epidermóides orais (CEOs).  Contudo, 

o sistema imunológico reage de alguma forma à presença desse vírus. Dentre 

as células envolvidas nesse mecanismo de defesa, destaca-se a célula de 

Langerhans (CL), por serem células processadoras e apresentadoras de 

antígenos. O objetivo desse estudo foi  avaliar a marcação imuno-histoquímica 

das células de Langerhans entre os casos de CEOs HPV positivos e negativos,  

bem como a relação da imunomarcação dessas células e a gradação 

histológica de malignidade proposta por Bryne (1998) e modificada por 

Miranda (2002).  Adicionalmente, a infecção pelo HPV foi estudada com 

relação ao sexo, idade, localização da lesão e a gradação histológica de 

malignidade. Foram analisados 27 casos de CEOs, sendo 09 destes HPV 

positivos e 18 casos negativos. Para a marcação imuno-histoquímica utilizou-

se o anticorpo anti S-100, sendo as  CLs quantificadas em 5 campos de maior 

aumento (400x). A análise estatística revelou não exist ir relação das 

variáveis, sexo, idade, localização da lesão e gradação histológica, com a 

presença do HPV nos CEOs estudados. Não existiu associação entre a 

marcação imuno-histoquímica das CLs(S-100+) e a infecção pelo HPV, e 

também não houve correlação entre as CLs imunomarcadas e a gradação 

histológica nos casos de CEOs analisados. Diante desses resultados, pode-se 

sugerir que mesmo não havendo diferença significativa, a presença do HPV 

nos casos de carcinoma epidermóide oral pode alterar o sistema imune, 

particularmente as células de Langerhans. 

PALAVRAS-CHAVES: HPV, Células de Langerhans, Carcinoma 

epidermóide oral, Gradação histológica de malignidade, Imuno-histoquímica. 
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SUMMARY 

The Human Papillomavirus (HPV) has been strongly implicated on 

development of some cases of oral squamous cell  carcinoma (OSCC). 

However, the immunological system somehow reacts against the presence of 

this virus. Among the cells involved on such mechanism of defense detaches 

the Langerhans cells (LC), which are responsible for processing and 

presenting antigens. The purpose of this study was to evaluate the 

immunohistochemical reactivity for Langerhans cells between HPV positive 

and HPV negative OSCC, as well as,  the relation of the immunoreactivity for 

this cells  and the histological grading of malignancy proposed by Bryne 

(1998) and modified by Miranda (2002). Additionally, HPV infection was 

evaluated in relation to sex, age, lesion localization and histological grading 

of malignancy. In the total , 27 cases of OSSC were evaluated, 09 of them 

HPV positive and 18 HPV negative. Anti  S-100 antibody was utilized for the 

immunohistochemical labelling, followed by the counting of LCs in 5 high-

power fields (400x). No statistically significant difference was verified 

between the variables sex, age, lesion localization, histological grading of 

malignancy and HPV presence in OSSC. There was neither association 

between the immunohistochemical  labeling for LCs (S-100+) and HPV 

infection nor correlation between the quantity of LCs labeled and the 

histological grading of malignancy of OSSC. The results suggest that despite 

the absence of statistically significant difference, the presence of HPV in 

such cases of OSCC can alter the immunological system, particularly the 

Langerhans cells. 

KEY-WORDS: HPV, Langerhans cells, Oral squamous cell carcinoma, 

Histological grading of malignancy, Immunohistochemistry.  
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1. INTRODUÇÃO 

O câncer oral continua sendo importante causa de morbidade e 

mortalidade em todo mundo. No Brasil , esta neoplasia corresponde a 

aproximadamente 4% de todos os tipos de câncer (SOARES et al. ,  2002).  

Dentre as neoplasias malignas que acometem a cavidade oral, cerca de 90% 

correspondem ao carcinoma epidermóide (SCULLY, 2005). 

A carcinogênese oral é um processo complexo, no qual múltiplos 

fatores estão envolvidos. O fumo e o álcool são fatores etiológicos bem 

estabelecidos no desenvolvimento do câncer oral, contudo, nos últimos anos,  

o Papilomavírus Humano (HPV) vem sendo fortemente implicado nesta 

neoplasia. A associação entre o câncer e a infecção pelo HPV no epitélio do 

trato genital já é bem estabelecida, entretanto, na cavidade oral ainda é 

controversa. 

O HPV é um vírus de DNA, de fita dupla, não envelopado, possuindo 

cerca de 8000 pares de bases (DE VILLIERS et al .,  2004). Atualmente, mais 

de 130 tipos deste vírus têm sido identificados em várias lesões 

(REMMERBACH et al. ,  2004; DOORBAR, 2005). Os principais mecanismos 

relacionados ao HPV na carcinogênese ocorre através das suas oncoproteínas 

E6 e E7, que interagem com a p53 e pRb, respectivamente.   

O sistema imunológico exerce um importante papel em resposta a  

infecção pelo HPV e as alterações de natureza neoplásicas. Dentre as células 

envolvidas na resposta imune, destaca-se as células de Langerhans, pois estas 
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são células processadoras e apresentadoras de antígeno, que podem ser 

evidenciadas através da marcação imuno-histoquímica pela proteína S-100. 

Tendo em vista que em mais de 90% dos casos de carcinomas cervicais  

uterinos têm sido relacionados com o HPV (GIOVANNELLI et al.,  2002; 

SUGIYAMA et al.,  2003) e em muitas dessas lesões o número de células de 

Langerhans apresenta-se diminuído (VIAC et al.,  1990; CONNOR et al .,  

1999; MOTA et al .,  1999; HUBERT et  al.,  2005), investigar essa associação 

no carcinoma epidermóide oral é um fato desafiante. Assim sendo, propomo-

nos nesse estudo verificar a correlação entre o HPV e as células de 

Langerhans no carcinoma epidermóide oral. Adicionalmente, analisamos a 

associação da gradação histológica de malignidade em relação à infecção pelo 

HPV e as células de Langerhans. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1.  Carcinoma Epidermóide Oral 

O câncer tem sido grande alvo de estudos e investigações científicas, 

dentro da patologia oral,  por ser importante causa de morbidade e mortalidade 

em todo mundo, apesar da distribuição geográfica ser variável nos  

continentes. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer do Brasil,  em 

previsão para o ano de 2006 e considerando as diversas localizações de 

neoplasias malignas, estima-se cerca de 10.060 novos casos no sexo 

masculino e 3.410 no sexo feminino para o câncer oral (BRASIL, 2006). 

A forma mais prevalente de câncer em boca é o carcinoma epidermóide, 

que representa aproximadamente 90% das neoplasias malignas orais e cerca 

de 38% dos tumores malignos da cabeça e pescoço (COSTA et al. ,  2000; 

SCULLY, 2005; SYRJÄNEN, 2005).  Apesar dos grandes avanços e 

descobertas, o prognóstico desse tipo de câncer ainda é pobre, com taxa de 

sobrevida estimada de 56% em cinco anos (KADEMANI et  al .,  2005).  

O carcinoma epidermóide oral, também chamado de carcinoma de 

células escamosas oral, atinge mais homens do que mulheres, apesar da 

proporção sexo masculino: feminino estar declinando, sendo esta de 

aproximadamente 2:1 (REGEZI, SCIUBBA, 2000; COSTA et al. 2002). A 

maioria dos casos ocorre na faixa etária acima dos 40 anos,  e os principais 

sítios de acometimento são a língua e o lábio inferior (NEVILLE et al. ,  2004; 

COSTA, ARAÚJO JÚNIOR, RAMOS, 2005). 
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Múltiplos fatores de risco estão envolvidos para o desenvolvimento do 

carcinoma epidermóide. Não há um agente ou fator causador isolado, 

claramente definido ou aceito, mas tanto fatores extrínsecos quanto 

intrínsecos podem estar em atividade. Fatores intrínsecos como alterações 

genéticas, deficiências nutricionais e imunossupressão; e fatores extrínsecos 

como raios solares,  fumo, álcool, e alguns vírus têm sido apontados como 

possíveis agentes etiológicos (BOUDA et al. ,  2000; UOBE et al.,  2001;  

IAMAROON et al. ,  2004; SOUSA et al, 2004; VENTURI, CABRAL, 

LOURENÇO, 2004).  Com relação à etiologia viral , o papilomavírus humano 

(HPV) é o vírus mais comumente citado na literatura como envolvido na 

carcinogênese oral (MILLER, JOHNSTONE, 2001; SCULLY, 2005).  

Os três maiores estímulos carcinogênicos, dentre esses os agentes 

químicos (fumo e álcool), físicos (radiação) e infecciosos (vírus oncogênicos) 

podem alterar a estrutura dos genes por produzirem mutação de ponto, 

deleção ou inserção, promovendo, por conseguinte múltiplas alterações no 

genoma. O acúmulo dessas alterações genéticas, incluindo ativação ou 

supressão de oncogenes e genes supressores tumorais, leva ao desequilíbrio 

no ciclo celular gerando danos ao DNA celular e a perda do controle do ciclo 

de divisão da célula,  favorecendo uma instabilidade genética (NAGPAL, 

DAS, 2003). 

Embora o fumo e o álcool sejam fatores etiológicos bem estabelecidos 

na carcinogênese oral , apenas um pequeno número de usuários desses 

produtos desenvolve o câncer. Este fato desperta a possibilidade de um 

possível envolvimento de outros fatores agindo de forma sinérgica. O HPV 

pode atuar como um desses fatores, potencializando o desenvolvimento de 



31

neoplasia maligna com origem no epitélio de revestimento (OLIVEIRA, 

SOARES, COSTA, 2002; SILVA et al. ,  2005). 

 Syrjänen et al.  em 1983, foram os primeiros a relatarem a correlação 

entre o HPV e o câncer oral, e,  desde então numerosos estudos 

epidemiológicos com o HPV em tecidos neoplásicos têm sido relatados 

(MILLER, JOHNSTONE, 2001; SYRJÄNEN, 2005). 

Os estudos do envolvimento desse vírus na carcinogênese oral têm 

gerado resultados conflitantes (BOUDA et al .,  2000).  Essa variação 

comumente observada é atribuída, principalmente, a variabilidade da 

sensibilidade das metodologias utilizadas e os fatores epidemiológicos 

inerentes dos grupos de pacientes estudados (BOUDA et al. ,  2000; MILLER, 

JOHNSTONE, 2001; ZHANG et al.,  2004; SOARES, 2005; SYRJÄNEN, 

2005). 

Evidências da infecção pelo HPV, através da interação das suas 

proteínas bem como pela integração do vírus ao DNA da célula, têm mostrado 

que o HPV não é meramente um colonizador secundário, sugerindo-se 

fortemente um papel causal para esse vírus na carcinogênese oral (SCULLY, 

2005). 

O carcinoma epidermóide oral mostra diversos aspectos microscópicos ,  

que somados aos achados clínicos podem ser utilizados para traçar o 

comportamento biológico do tumor e mesmo, graduá-lo de acordo com 

padrões morfológicos de malignidade. Sistemas de classificação como os de 

Broders (1920),  Jakobsson et al.  (1973), Anneroth,  Batsakis e Luna (1987),  

Bryne et al .  (1989) e Bryne (1998), têm sido utilizados com uma freqüência 
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significativa, em estudos que visam correlacionar os achados histopatológicos 

do carcinoma epidermóide e o comportamento biológico tumoral  

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2002). 

Muitos pesquisadores têm buscado estabelecer critérios morfológicos 

referentes às características celulares e resposta do hospedeiro,  os quais 

possam ser uti lizados para classificar histologicamente o tipo tumoral . De 

acordo com estes critérios propostos por Bryne (1998), os CEOs têm sido 

classificados em lesões de alto e baixo escore de malignidade, à medida que 

se mostrem mais ou menos diferenciados, baseados no: grau de ceratinização, 

pleomorfismo celular, padrão de invasão e infiltrado inflamatório, aplicando 

escores numéricos de 1 a 4 para cada parâmetro.   

A gradação histológica das áreas mais profundas do CEO influencia 

diretamente na sobrevida do paciente, visto que as células neoplásicas nesse 

local mostram-se indiferenciadas quando comparadas às de outras regiões do 

tumor (BRYNE, 1998). 

2.2. Papilomavírus Humano (HPV): 

2.2.1.Propriedades Gerais do Papilomavirus Humano: 

Os Papilomavírus Humano (HPVs) são vírus ubíquos de DNA, que 

contém proteína externa (capsídeo) e uma molécula circular única enrolada de 

DNA de fita dupla (SCULLY, PRIME, MAITLAND, 1985; ZUR HAUSEN, 

1996; ZUR HAUSEN, 1999; TERAI, TAKAGI,  2001). Medem 

aproximadamente 55 nm de diâmetro, sendo o DNA viral associado com 
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proteínas semelhantes à histona e encapsulado por 72 subunidades 

(capsômeros) (CHANG et al .,  1991; ZUR HAUSEN, 1996; DOORBAR, 2005).  

O genoma do HPV é composto por 8000 pares de bases, sendo que 

somente uma das fitas é transcricionalmente ativa,  sendo assim, toda 

informação genética viral está localizada em uma das fitas de DNA (CHANG 

et al.,  1991; ZUR HAUSEN, 1996, DE VILLIERS et al. ,  2004). O genoma 

desse vírus pode ser dividido em três regiões:  uma Região de Controle Longo 

(LCR), e as regiões Precoces (E) designadas de E1-E7, e Tardia (L) dividida 

em L1 e L2 (ZUR HAUSEN, 1996; VILLA, 1997). 

A seqüência entre o final de L1 e o começo de E6 é chamada de Região 

de Controle Longo (LCR), também conhecida como região não codante 

(NCR), representando 10-15% do genoma viral (CHANG et al. ,  1991; ZUR 

HAUSEN, 1996; TERAI, TAKAGI, 2001). Um dos elementos presentes nas 

LCRs dos HPVs é a seqüência de origem de replicação (ORI). Essa região 

provavelmente representa a origem de replicação do DNA do HPV (TERAI,  

TAKAGI, 2001). 

As outras duas regiões (E e L) são funcionalmente at ivas, cada uma 

contendo diversas seqüências de leitura aberta (ORF) que codificam  

proteínas virais (CHANG et al. ,  1991; SUGERMAN, SHILLITOE, 1997). 

As regiões precoces (E) representam aproximadamente 45% do genoma 

viral, sendo expressas logo após a infecção (CHANG et al. ,  1991; ZUR 

HAUSEN, 1996; SUGERMAN, SHILLITOE, 1997).  As regiões E1 e E2 

codificam proteínas envolvidas na transcrição e na replicação do DNA viral,  
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enquanto que os oncogenes E5, E6 e E7 modulam o processo de transformação 

celular (DE VILLIERS et  al .,  2004).  

As proteínas codificadas por E2 agem diferentemente na expressão dos 

genes virais e representam os maiores reguladores intragenômicos. A deleção 

na seqüência de lei tura aberta (ORF) E2 é freqüentemente observada em 

biópsias de cânceres cervicais, especulando-se que a mesma facilita a 

transformação das células humanas bem como a progressão para o estado de 

malignidade (ZUR HAUSEN, 2000).  

Além do seu papel regulatório transcricional, a proteína E2 interage 

com a E1 estimulando a replicação do DNA viral e aparentemente facili tando 

a ligação de E1 à origem de replicação. A E1 também interage com a DNA 

polimerase α ,  sendo uma proteína essencial para a replicação do HPV (ZUR 

HAUSEN, 1996).  A amplificação do genoma viral requer a expressão de 

todos os produtos dos seus genes, incluindo E4 e E5, cujos papéis na 

replicação ainda não estão completamente elucidados (DOORBAR, 2005). Do 

ponto de vista da transformação celular,  as regiões E5, E6 e E7 são as de 

maior importância (ZUR HAUSEN, 2000; SCULLY, 2002; DOORBAR, 2005).   

As regiões tardias (L) são expressas depois da infecção e codificam as 

proteínas do capsídeo viral (CHANG et al.,  1991; SUGERMAN, SHILLITOE, 

1997; TERAI, TAKAGI, 2001). O ORF L1 é o gene mais conservado dentro 

do genoma do HPV, sendo, por conseguinte usado para identificação de novos 

tipos destes vírus (DOORBAR, 2005).  

De acordo com o potencial de risco de desenvolvimento de neoplasias 

malignas em humanos, a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, em 
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1997, classificou os HPVs 16 e 18 como carcinogênicos em humanos (grupo 

1),  os HPVs 31 e 33 como provavelmente carcinogênicos em humanos (grupo 

2A), e alguns dos tipos remanescentes de HPV como, possivelmente,  

carcinogênicos em humanos (grupo 2B) (SUGERMAN, SHILLITOE, 1997).  

Outra classificação amplamente utilizada é quanto ao potencial de 

malignidade a qual classifica os HPVs em tipos de baixo (6,11), intermediário 

(31,33,35) ou alto risco de malignidade (16,18) (DE VILLIERS, 1989). 

Papilomavírus humano são vírus epiteliotrópicos que infectam epitélios 

cutâneo e mucoso, produzindo vários tipos de neoplasias epiteliais, podendo 

ser tanto benignas quanto malignas (FLAITZ, HICKS, 1998; SCULLY, 2002).  

Esses vírus revelam uma marcada pluralidade de genótipos (ZUR HAUSEN, 

2000).   

Atualmente, cerca de 130 tipos já foram identificados (REMMERBACH 

et al .,  2004; DOORBAR, 2005; SCULLY, 2005), sendo que na cavidade oral  

24 deste estão associados a lesões benignas (HPVs 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13,  

16, 18, 30, 31, 32, 33, 35, 45, 52, 55, 57, 59, 69, 72 e 73) e 12 (HPVs 2, 3, 6,  

11, 13, 16, 18, 31, 33, 35, 52 e 57) a lesões malignas  (TERAI, TAKAGI, 

2001; KOJIMA et al. ,  2002; OLIVEIRA et al .,  2003). 

Para identificação de um novo tipo de HPV, seu genoma deve ser 

clonado e o ORF L1 diferir  em mais de 10% dos tipos já conhecidos.  

Diferenças entre 2% e 10% do homólogo definem um subtipo e uma diferença 

de menos 2% indica uma variante (DE VILLIERS et al .,  2004). 
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O HPV inicialmente infecta os ceratinócitos basais, penetrando via 

mucosa lesada ou abrasionada. A replicação do HPV é relacionada com a 

diferenciação epitelial (TERAI, TAKAGI, 2001; DOORBAR, 2005).   

Qualquer trauma que pode ocorrer durante o intercurso sexual, permite 

que o vírus penetre nas células da camada basal. Nestas células, a replicação 

do DNA viral é baixa e somente genes precoces são transcritos, também em 

baixo padrão. Uma extensa multiplicação do DNA viral , bem como 

transcrição de todos os genes e formação do capsídeo ocorrem somente nas 

células das camadas superficiais (SUGERMAN, SHILLITOE, 1997; TERAI,  

TAKAGI, 2001).  Partículas virais maduras (com capsídeos completos) estão,  

portanto, ausentes nas células basais e a replicação reprodutiva do HPV está 

restri ta às células nos estratos espinhoso e granuloso (CHANG et al .,  1991; 

MCMURRAY et al.,  2001; ZUR HAUSEN, 2002). 

O vírus multiplica-se exclusivamente no núcleo das células infectadas.  

Com isso, a neoplasia associada ao HPV é confinada aos sítios onde a 

infecção foi  iniciada. Outro fato importante é que o genoma do HPV replica-

se como epissomo (não-integrado) nas lesões benignas e pré-invasivas, mas 

ele é integrado ao DNA celular na maioria dos cânceres (TERAI, TAKAGI, 

2001). Entretanto, a integração do HPV no DNA do hospedeiro não é um 

evento comum no câncer oral (SUGERMAN, SHILLITOE, 1997; ZHANG et  

al. ,  2004). 
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2.2.2. HPV e Carcinogênese 

Dois possíveis papéis para o HPV no câncer são apontados. Um destes é 

a presença da expressão dos genes virais precoces e o outro é o dano genético 

causado pela integração do DNA viral (TERAI, TAKAGI, 2001). Contudo,  

Sugerman, Shill itoe (1997) ressaltaram que a infecção por HPV pode 

representar um estágio para carcinogênese, mas a presença continuada do 

HPV não é requerida para o desenvolvimento da neoplasia. 

Corroborando com essa afirmativa, Sugiyama et al . (2003) mencionaram 

que o HPV 16 exerce um papel nos estágios iniciais da carcinogênese oral,  

especulando-se que este vírus atua como um iniciador da proliferação celular, 

mas sua presença não é um requisito para a progressão e manutenção do 

estado de malignidade. 

A importância da infecção pelo HPV na carcinogênese oral é 

fundamentada pela capacidade dos HPVs de alto risco imortalizarem 

ceratinócitos orais in vitro .  A imortalização pode envolver a desativação de 

proteínas supressoras de tumores pré-formadas pelas oncoproteínas virais, o 

bloqueio da transcrição de genes supressores de tumores como resultado da 

inserção do oncogene do HPV, ou a estimulação da transcrição do oncogene 

celular pela inserção de seqüências ativadoras de transcrição derivadas do 

HPV (SUGERMAN, SHILLITOE, 1997). 

Células epiteliais humanas variam na sua susceptibilidade para 

imortalização in vitro  por diferentes oncogenes dos HPVs. Alguns 

ceratinócitos podem ser imortalizados por E6 do HPV-16 individualmente,  

outros por E7 isoladamente, porém muitas células epiteliais humanas 



38

requerem tanto E6 como E7 do HPV-16 para a imortalização eficiente 

(SUGERMAN, SHILLITOE, 1997). 

Os genes E6 e E7 mostram-se como os mais importantes para 

estimulação do crescimento e transformação celular. Ambos codificam 

proteínas multifuncionais, que tanto agem individualmente como cooperam 

sinergicamente para progressão do crescimento neoplásico (VILLA, 1997; 

ZUR HAUSEN, 1999). 

A oncoproteína E6 do HPV é um polipeptídeo constituído por 

aproximadamente 150 aminoácidos,  caracterizada pela presença de quatro 

segmentos Cys-X-X-Cys, os quais permitem a formação de duas pontes de 

zinco (ZUR HAUSEN, 1996). Esses segmentos são estritamente conservados 

nas proteínas E6 em toda família do HPV. Ainda não está claro se esses 

segmentos Cys-X-X-Cys são essenciais para permitir a ligação de E6 ao DNA 

da célula hospedeira (RAPP, CHEN, 1998). 

A proteína E6 do HPV possui várias propriedades biológicas  

importantes, dentre estas destaca-se a sua capacidade de ligação à proteína 

p53, a qual protege a integridade do genoma (ZUR HAUSEN, 1996; RAPP, 

CHEN, 1998; TERAI, TAKAGI, 2001; SCULLY, 2002). 

A associação de E6 com a p53 é mediada por uma proteína celular 

adicional, denominada proteína associada a E6 (E6-AP). Uma vez a 

associação estabelecida, a proteína E6 estimula a degradação da p53. Esse 

processo mediado pela proteína E6 requer ATP e envolve o caminho 

proteolítico ubiquitina-dependente. Essa ligação E6-p53 e posterior  

degradação da última impedem a ação supressora tumoral da p53 no núcleo 
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celular, permitindo que as células afetadas falhem na parada do ciclo celular 

em G1, perpetuando destarte o dano no DNA celular (SUGERMAN, 

SHILLITOE, 1997; VILLA, 1997; ZUR HAUSEN, 1999; SUMMERSGILL et  

al. ,  2000).   

A interação da E6 com a p53 parece ser a principal causa da 

instabilidade cromossômica das células infectadas por HPVs de alto risco,  

contudo, E6 também pode associar-se com outras proteínas pró-apoptóticas,  

incluindo Bak e Bax (ZUR HAUSEN, 1996; ZUR HAUSEN, 2000; 

DOORBAR, 2005).  Em adição, a proteína E6 revela um marcado 

pleiotropismo na ligação com proteínas da célula hospedeira, interagindo com 

a proteína ligante de cálcio ERC55, com a proteína de adesão focal paxilina,   

e com a proteína GAP (E6TP1). Essas interações podem produzir 

conseqüências funcionais substanciais nas células expressando E6 (ZUR 

HAUSEN, 2000). 

Ademais, E6 pode aumentar a atividade da telomerase, outro fator 

envolvido na carcinogênese (ZUR HAUSEN, 1999; MCMURRAY et al.,  2001; 

SCULLY, 2002). Destaca-se que a habilidade da E6 para ativar a telomerase 

não se correlaciona com sua habilidade para degradar a p53 (RAPP, CHEN, 

1998). 

 Destarte, a presença da proteína E6 é considerada um fator 

predisponente para desenvolvimento de cânceres associados ao HPV 

(DOORBAR, 2005). 

A proteína E7 do HPV também mostra um importante papel na 

carcinogênese, principalmente devido a sua capacidade de ligar-se à proteína 
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pRb, produto do gene supressor de tumor Retinoblastoma (Rb) (VILLA, 1997; 

ZUR HAUSEN, 2000; MCMURRAY et al.,  2001; SCULLY, 2002; 

DOORBAR, 2005). 

A oncoproteína E7 constitui uma fosfoproteína ligante de zinco 

composta por 98 aminoácidos contendo dois domínios Cys-X-X-Cys. Um 

domínio ligante de zinco e dois segmentos Cys-X-X-Cys revelam similaridade 

com a proteína E6, sugerindo uma relação entre essas duas proteínas (ZUR 

HAUSEN, 1996; ZUR HAUSEN, 2000; MCMURRAY et al.,  2001).   

Proteínas E7 dos HPVs de alto e baixo riscos são bastante semelhantes  

na composição de aminoácidos e organização estrutural , porém diferem no seu 

potencial de transformação e em outras propriedades bioquímicas. As 

proteínas E7 dos HPVs de alto risco formam complexos de alta afinidade com 

a pRb, enquanto as mesmas proteínas dos HPVs de baixo risco demonstram 

baixa afinidade de ligação (ZUR HAUSEN, 1996; SUGERMAN, SHILLITOE, 

1997; SCULLY, 2002). Acredita-se que isso resulta de uma única modificação 

na seqüência de aminoácidos, especificamente aqueles localizados na posição 

21 (ZUR HAUSEN, 1996; MCMURRAY et al. ,  2001). 

A interação da proteína E7 com a pRb já está bem estabelecida. A pRb 

exerce um importante papel no ciclo celular, agindo como um regulador 

negativo deste. Ela l iga-se aos membros da família dos fatores de transcrição 

E2F, reprimindo a ação destes, desse modo, prevenindo a progressão da fase 

G1 para a fase S do ciclo celular. A E7 liga-se preferencialmente a pRb 

hipofosforilada e o complexo E7-pRb ativa os fatores de transcrição E2F, que 

são liberados da pRb, permitindo assim, a expressão de proteínas necessárias  
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para replicação do DNA (SUGERMAN, SHILLITOE, 1997; VILLA, 1997; 

ZUR HAUSEN, 1999; MCMURRAY et al. ,  2001; DOORBAR, 2005). 

A E7 pode ligar-se a outras proteínas envolvidas na proliferação do 

ciclo celular, como a deacetilase histona-1 (HDAC-1) e componentes da 

família dos fatores de transcrição AP-1, como c-Jun, JunB, JunD e c-fos 

(ZUR HAUSEN, 1999; MCMURRAY et al.,  2001; DOORBAR, 2005). 

Destaca-se ainda, outra importante função da E7, que é a inativação dos 

inibidores das quinases ciclina-dependente p21 e p27. As interações de E7 

com esses inibidores desregulam a atividade das ciclinas e quinases 

dependente-ciclinas (CDK), sendo um grande fator na estimulação do 

crescimento das células infectadas pelo HPV (ZUR HAUSEN, 2000).   

Portanto, esse somatório de associações provavelmente contribui para a 

habilidade de E7 em induzir a proliferação, imortalização e transformação 

celular (MCMURRAY et al. ,  2001). 

Além das proteínas E6 e E7, outras oncoproteínas podem estar 

envolvidas na carcinogênese, dentre elas, aponta-se a proteína E5 

(SUGERMAN, SHILLITOE, 1997; VILLA, 1997; ZUR HAUSEN, 2000). 

A E5 do HPV é uma pequena proteína de membrana, constituída de 84 

aminoácidos,  cuja principal função biológica parece estar relacionada aos 

fatores de crescimento, os quais apresentam suas atividades exacerbadas nas  

infecções pelo HPV (MCMURRAY et al .,  2001). 

 As proteínas E5 formam complexos com uma variedade de outras 

proteínas transmembrana, tais como receptor do fator de crescimento 
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epidérmico (EGFr), receptor do fator de crescimento derivado de plaqueta- β

e receptor do fator estimulante de colônia- 1. Essa proteína também se liga as 

proteínas do complexo junção gap, como a proteína ligante de membrana 

adenosina trifosfatase (ATPase) (ZUR HAUSEN, 2002).

De acordo com os relatos de Villa et al. (2002) a proteína E5 é 

tradicionalmente conhecida por interagir com domínio transmembrana do 

receptor para EGF. Em células expressando E5, o turnover e a fosforilação 

dos referidos receptores estão aumentados, possivelmente reforçando a 

resposta positiva para sinalização do crescimento celular. 

  Considerando que o EGF é um fator necessário para crescimento dos 

ceratinócitos humanos, presume-se que a at ividade da proteína E5 está 

relacionada com a estimulação das células através das fases G1 e S do ciclo 

celular, sugerindo que essa proteína exerce um papel complementar no 

processo de imortalização das células (MCMURRAY et al .,  2001). 

Porém, tem sido observado em células de carcinoma cervical, que o 

ORF E5 freqüentemente sofre deleção, indicando que a E5 participa nos 

estágios iniciais da infecção do HPV, mas que esta não é essencial para 

manutenção do fenótipo maligno das células infectadas (ZUR HAUSEN, 

2002).    
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2.2.3. Estudos avançados correlacionando HPV e câncer 

Recentes evidências têm mostrado que o HPV está envolvido no 

desenvolvimento de lesões potencialmente malignas da mucosa oral e 

carcinoma epidermóide oral (D’COSTA et al.,  1998; BOUDA et al., 2000; 

SUMMERGILL et al .,  2000; GIOVANNELLI et al , 2002; SUGIYAMA et al. ,  

2003).   

D’Costa et al. (1998) detectaram o HPV-16 em 15% dos CEOs, 34% das 

lesões potencialmente malignas e em 31% dos espécimes de mucosa oral  

normal. Esses dados indicaram que esse vírus pode participar na etiologia de 

uma determinada proporção de cânceres orais, porém a maior prevalência do 

HPV-16 nas lesões orais e na mucosa normal suscita que o HPV pode agir 

como iniciador da proliferação celular. 

Bouda et al.  (2000) analisaram 53 lesões orais potencialmente malignas 

e malignas,  bem como 16 casos de mucosa oral normal. A análise do nested

PCR revelou a presença do DNA do HPV em 91% das lesões, enquanto que 

em nenhum dos espécimes de mucosa oral  normal foi  verificado o referido 

vírus. O HPV 16 foi o tipo mais prevalente,  estando presente em 71% dos 

casos que exibiram infecção. De acordo com os referidos autores, esses 

achados sugerem o envolvimento dos HPVs nos estágios precoces da 

carcinogênese oral. 

Gillison et al .  (2000) realizaram um estudo retrospectivo para avaliar o 

papel etiológico do HPV em 253 pacientes com carcinomas de cabeça e 

pescoço e detectaram o vírus em 62 (25%) dos casos analisados. O HPV 16 
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foi identificado em 90% dos casos positivos, sendo este vírus localizado 

especificamente por hibridização in situ  no núcleo das células neoplásicas.   

No estudo de Shima et al . (2000) com carcinomas epidermóides orais 

foi constatado a presença dos HPVs 16 e 18 em respectivamente 20% e 54% 

dos 46 casos analisados.  Adicionalmente, os autores observaram uma relação 

entre o HPV 16 e mutação na p53, ressaltando que esse vírus exerce um efeito 

mutagênico nas células infectadas. 

Summergil l et al . (2000) analisaram 202 pacientes com CEOs e 333 

espécimes de mucosa oral normal, através da PCR, e encontraram o DNA do 

HPV em 28,7% dos carcinomas e 18,6% das mucosas normais, sendo os tipos 

de alto risco encontrados em 22,8% das lesões malignas e 11,1% dos casos 

controles. 

Schwartz et al. (2001) pesquisaram se o HPV-16 afeta o padrão de 

sobrevida dos pacientes em 254 casos de CEOs, detectando o DNA desse 

vírus em 15,1% dos casos. Nesse estudo, os autores concluíram que a 

presença do HPV-16 esteve associada com um prognóstico favorável em 

carcinomas epidermóides orais. 

Uobe et al. (2001) examinaram a prevalência dos HPVs em casos de 

carcinoma epidermóide oral  em japoneses e chineses por meio da PCR in situ ,  

e observaram a presença do DNA desse vírus em 100% dos casos examinados.  

Com esses resultados, os autores sugeriram que a infecção pelo HPV pode ser 

um dos fatores de risco envolvidos no desenvolvimento do CEO nessa 

população estudada. 
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Miller, Johnstone (2001) realizaram um estudo por meio de meta-

análise e encontraram que a probabilidade de detecção do HPV aumenta com a 

progressão da natureza displásica da mucosa oral, sendo que a probabilidade 

de detecção do HPV foi entre 2 a 3 vezes maior em lesões potencialmente 

malignas e em carcinoma epidermóide oral  foi aproximadamente 4,7 vezes 

mais provável de ser detectado quando comparados com a mucosa oral 

normal. Os autores também verificaram que os HPVs de alto risco são mais 

comumente associados ao CEO do que os de baixo risco, onde os HPVs de 

alto risco (tipos 16 e 18) foram detectados em 30% dos casos estudados.  

Esses achados confirmaram quantitativamente que o HPV, particularmente os 

tipos oncogênicos,  é um significante fator de risco para o desenvolvimento do 

carcinoma epidermóide oral . 

Outros tipos de HPVs, além dos HPV 16/18, também têm sido 

associados ao desenvolvimento do CEO. No estudo de Kojima et al. (2002) 

foram avaliados 53 casos de carcinoma epidermóide oral, onde 35 dos 

espécimes analisados foram positivos para DNA do HPV 38. Com isso, os  

autores sugeriram que a infecção por esse tipo de vírus também pode causar 

transformação maligna no epitélio da mucosa oral .  

Giovannelli et al.  (2002) analisaram prevalência do HPV em 211 

pacientes, e detectaram a presença do DNA do vírus em aproximadamente 

20% da amostra, sendo que a prevalência do HPV foi maior nos casos de 

carcinoma epidermóide oral  (61,5%) do que nas lesões potencialmente 

malignas e nos espécimes de mucosa oral normal, sendo o vírus HPV 18 o 

tipo mais comumente encontrado nestas lesões.  Os autores ressaltaram, 

portanto a associação do HPV com o CEO. 
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No estudo de Sugiyama et al. (2003),  a detecção do DNA do HPV 16 foi  

maior nos casos de displasias do que naqueles de CEO e mucosa oral  normal.  

Adicionalmente, os casos de displasias que evoluíram para carcinoma tinham 

uma taxa de detecção ainda maior do que os casos de displasia sem evolução 

maligna e os de CEOs. Os HPVs 16 e 18 foram encontrados apenas em 

passagens precoces de 2 de 10 linhagens celulares de carcinomas. Esses 

resultados sugeriram fortemente que o HPV 16 pode estar envolvido nos 

estágios precoces do desenvolvimento de alguns casos de carcinomas 

epidermóides orais. 

Em um estudo comparativo realizado por Remmerbach et al. (2004) 

utilizando os primers  genéricos MY09/MY11 e GP5+/GP6+ em espécimes de 

mucosa oral e de cérvice uterina, observou-se que nos casos de mucosa oral,  

os primers  MY09/MY11 foi menos sensível que nas reações utilizando o par 

de primers  GP5+/GP6+. 

Correnti, Rivera, Cavazza (2004) analisaram o HPV em casos de CEO e 

detectaram esse vírus em 50% da amostra, sendo todos estes casos positivos 

para os HPVs de alto potencial oncogênico. Nesse estudo, os autores 

observaram uma elevada prevalência da infecção pelo HPV dos tipos de alto 

risco,  e que os casos de CEO moderadamente diferenciados foram os mais 

associados à infecção pelo HPV dos casos analisados. 

Tinoco et al. (2004) tentaram estabelecer a relação entre o HPV e o 

desenvolvimento de lesões benignas (hiperplasia epitelial focal e papiloma) e 

malignas (carcinoma epidermóide) da cavidade oral  e orofaringe, detectando a 

presença desse vírus em 42,5% dos casos de carcinoma e 95% e 100% das 
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hiperplasias epiteliais focais e papilomas, respectivamente. Os autores 

concluíram que as referidas lesões benignas estavam associadas ao HPV, ao 

passo que, os casos de CEOs não apresentaram correlação com este agente 

infeccioso.  

Zhang et al.  (2004) utilizaram a PCR em casos de CEOs e mucosa oral  

normal, e observaram que 74% dos casos de CEOs foram positivos para os  

HPV16/18. Assim, os autores concluíram que existe uma associação 

significativa entre os HPVs 16/18 e o CEO, sendo estes vírus um co-fator na 

carcinogênese oral, particularmente em pacientes do sexo masculino e abaixo 

da 6ª década de vida.  

Ibieta et al . (2005) avaliaram a presença de DNA do HPV em 51 

pacientes com carcinomas epidermóides orais,  verificando o DNA do vírus em 

42% dos casos estudados, dos quais 66,6% foram positivos para o HPV 16. Os 

autores ressaltaram que o HPV é um importante fator de risco no 

desenvolvimento do CEO em alguns pacientes,  porém outros co-fatores 

participam da carcinogênese oral, independentemente da infecção pelo HPV. 

No estudo de Oliveira (2005) utilizando a PCR em CEO, o HPV foi  

detectado em 29,5% da amostra analisada, sendo que apenas os HPVs de alto  

risco (16 e 18) foram identificados nesse grupo de lesões. Tais achados 

sugerem a participação dos mesmos na etiologia de, no mínimo, um subgrupo 

de carcinomas epidermóides orais. 

Soares (2005) estudando a presença do DNA do HPV em CEO 

encontrou que o HPV 18 foi o tipo de maior prevalência, sugerindo que esse 

tipo especificamente está relacionado com o carcinoma epidermóide oral . 
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Um dos mecanismos essenciais para desenvolvimento do carcinoma 

epidermóide é uma aberração no complexo célula de Langerhans/Linfócito e 

sua relação simbiótica com as células escamosas como resultado de infecção 

persistente pelo HPV no epitél io (MORRIS, PRICE, 1986).  

A imunidade celular parece exercer um importante papel na infecção 

pelo HPV. A principal célula envolvida na eliminação das células alteradas é 

linfócito T. Porém na presença de antígeno, as células T precisam ser 

ativadas, e esta ativação é mediada por células apresentadoras de antígenos,  

sendo uma destas a célula de Langerhans (KARAKÖK et al .,  2003). 

2.3.Células de Langerhans: 

2.3.1. Morfologia, estrutura e atividades funcionais 

As células de Langerhans (CLs) pertencem a uma grande família de 

células imunocompetentes denominada de Sistema de Células Dendríticas.  O 

termo dendrítica tem sido utilizado para descrever os membros dessa família 

de células que compartilham características morfológicas e imunológicas.   

Incluem nesse sistema as CLs, as células interdigitantes das áreas linfóides T 

dependentes e as chamadas veiled cells distribuídas ao longo do trajeto dos 

vasos linfáticos aferentes (LOMBARDI, HAUSER, BUDTZ-JÖRGENSEN, 

1993). Segundo Mclellan,  Kämpgen (2000) e Ardavín et al. (2001) as células  

dendríticas derivam de precursores mielóides e linfóides.  Keller (2001) 



49

ressalta também que as etapas de crescimento e diferenciação dessas células 

estão diretamente relacionadas com a sua migração e atividade funcional. 

Conforme Abbas, Lichtman (2005), as células de Langerhans foram 

descritas pela primeira vez por Paul Langerhans em 1868, sendo localizadas 

no epitélio pavimentoso da epiderme e mucosa, cuja sua principal função é 

aprisionar e transportar antígenos protéicos para l infonodos drenantes, 

apresentando antígenos aos linfócitos T de forma eficiente. Assim, são 

capazes de induzir resposta imune seja do tipo celular (Th1) e humoral (Th2) 

(MCLELLAN, KÄMPGEN, 2000; KELLER, 2001).  

Estas células localizam-se nas camadas basais e suprabasais, e 

constituem 2-8% das células intra-epitel iais, interligando-se via seus 

processos dendríticos. Embora sejam encontradas no epitélio, elas 

representam uma população celular dinâmica derivada da medula óssea 

(LOMBARDI, HAUSER, BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993; BARRETT, 

CRUCHLEY, WILLIAMS, 1996; HASSÉUS et al. ,  2004). 

  Conforme Keller (2001), a linhagem mielóide CD11+ CD1a+ e CD14- é 

a precursora direta das células de Langerhans, dando origem a estas quando 

devidamente estimuladas pelo Fator de Necrose Tumoral– α  (TNF- α)  e  

Fator Estimulador de Colônia para Granulócitos e Monócitos (GM-CSF).  

Além desses fatores, verifica-se na literatura que a interleucina-4 (IL-4) 

também desempenha um papel importante na ontogenia dessa população 

celular (PETERS et al. ,  1996; SOUSA, SHEAR, KAYE, 1999; HASSÉUS et  

al. ,  2004). 
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É importante destacar que as células de Langerhans não realizam 

fagocitose e expressam alta quantidade de moléculas de classe II do complexo 

principal  de histocompatibilidade (HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP); além de 

expressarem FcIgG e receptor C3, part icipantes da captação antigênica;  

moléculas de superfície CD54(ICAM-1),  CD11a (LFA) e CD29(VLA), 

responsáveis pelos mecanismos de interação celular;  antígeno de superfície 

CD45, comum aos leucócitos;  proteína S-100; antígeno Ia/DR, CD4, CD29 e 

CD1a (antígeno T6) (LOMBARDI, HAUSER, BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993; 

KARAKÖK et al.,  2003). 

A interação das CLs com os ceratinócitos basais e suprabasais do 

epitélio é mediada pela E-caderina, uma molécula de adesão fundamental para 

que se processe uma interação adequada entre essas células e os ceratinócitos 

(HUBERT et al.,  2005). A expressão dessa molécula é regulada positivamente 

pelo Fator de Crescimento e Transformação - β  (TGF-β), sendo que na 

ausência dessa citocina tais células dendríticas assumem um fenótipo imaturo,  

incapaz de expressar a E-caderina e portanto tornam-se incapazes de fixar 

residência nos tecidos epiteliais (BARRETT, CRUCHLEY, WILLIAMS, 1996; 

ARDAVIN et al.,  2001; KELLER, 2001).  

Morfologicamente, as células de Langerhans exibem uma aparência 

dendrítica, com longos prolongamentos citoplasmáticos delgados, por vezes  

interdigitantes, exibindo alguns aspectos estruturais peculiares. Os critérios 

ultraestruturais para caracterização dessas células são: núcleo edentado ou 

lobulado, ausência de tonofilamentos, aparelho de Golgi bem desenvolvido, 

ausência de desmossomas, de melanossomas ou premelanossomas, e presença 

de grânulos de Birbeck, sendo esse últ imo critério exclusivo, e, portanto,  
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característ ica patognomônica das CLs (LOMBARDI, HAUSER, BUDTZ-

JÖRGENSEN, 1993).  

Os grânulos de Birbeck representam estruturas intracitoplasmáticas de 

formato alongado com tamanho variável, exibindo estriações transversais  

característ icas em forma de raquete de tênis, os quais aparentemente resultam 

da fragmentação do retículo endossomal contínuo, uma estrutura tubular 

peculiar provavelmente envolvida no fenômeno de processamento de 

antígenos capturados por endocitose (BARRETT, CRUCHLEY, WILLIAMS, 

1996; ALEOTTI et  al.,  1998). 

Lombardi, Hauser, Budtz-Jörgensen (1993) relatam a existência de dois 

subtipos de CLs tomando como base determinadas características 

morfológicas e estruturais. As células de Langerhans do Tipo 1 apresentam 

uma morfologia intensamente dendrítica,  citoplasma eletrolúcido, numerosos 

grânulos de Birbeck, sendo encontradas basicamente nas camadas suprabasais 

do epitélio, enquanto as células do Tipo 2 exibem prolongamentos 

citoplasmáticos pouco proeminentes, citoplasma um pouco mais eletrodenso, 

com poucos grânulos de Birbeck, estando distribuídas ao longo da camada 

basal do epitélio. 

As propriedades funcionais das CLs são: captação, processamento e 

apresentação antigênica, migração celular, expressão de moléculas co-

estimulatórias, interação com os linfócitos T, secreção de citocinas e 

modulação do crescimento e diferenciação de linfócitos B (SOUSA, SHEAR, 

KAYE, 1999; KELLER, 2001).   
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Apesar de oriundas de progenitores medulares, as CLs migram para os  

tecidos epiteliais ainda imaturas. Nas imediações destes tecidos, essas células 

realizam captação de antígenos estranhos por opsonização (SOUSA, SHEAR, 

KAYE, 1999; ARDAVIN et al, 2001), e ainda pelo mecanismo de endocitose, 

mediado por receptores de lectina, como a langerina (KELLER, 2001; 

ABBAS, LICHTMAN, 2005).  

Após a captação antigênica, as referidas células sofrem uma série de 

modificações morfológicas, fenotípicas e funcionais,  resultando em uma 

célula apresentadora de antígeno (APC) propriamente dita.  Tais mudanças  

incluem: reorganização do citoesqueleto;  redução da capacidade de captação 

antigênica, devido à diminuição da expressão de receptores para opsoninas; 

aumento da habilidade de processamento e apresentação de antígeno, em 

virtude de um incremento substancial  na expressão das moléculas de 

histocompatibilidade de classe II e classe I e aumento da expressão de 

moléculas de adesão e co-estimulatórias (ICAM-1, CD80 /B7. 1, CD86/B7. 2,  

CD11a e CD29). Além disso, as CLs também adquirem uma alta motilidade 

celular (SOUSA, SHEAR, KAYE, 1999; KELLER, 2001).  Desta maneira,  

essas células migram do tecido epitelial para os linfonodos regionais, via  

vasos linfáticos, onde irão apresentar os antígenos aos linfócitos T 

(ARDAVÍN et  al .,  2001; KELLER, 2001).   

A migração das CLs pelos tecidos é atribuída a uma proeminente rede 

de microtúbulos e microfilamentos presentes nessas células, bem como à 

expressão de vimentina pelas mesmas, que constitui um fi lamento 

intermediário relacionado com a interação celular às proteínas da matriz  

extracelular (MEC) (LOMBARDI, HAUSER, BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993). 
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Após a apresentação dos antígenos aos linfócitos T, ocorre uma redução 

significativa dessa população de células dendríticas, mediada provavelmente 

pelo fenômeno de apoptose (MATSUE, TAKASHIMA, 1999; MCLELLAN, 

KÄMPGEN, 2000; KELLER, 2001).

Tendo em vista a sua não visualização pela técnica de coloração de 

rotina da Hematoxilina/Eosina (H/E), a célula de Langerhans necessita de 

técnicas especiais (histoquímica, imuno-histoquímica e microscopia 

eletrônica) para a sua identificação tecidual (LOMBARDI, HAUSER, 

BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993; LINS et al. ,  2003). 

Conforme Lombardi, Hauser, Budtz-Jörgensen (1993), uma das 

primeiras técnicas empregadas para observação das CLs foi  à impregnação 

com metais pesados, especialmente o ouro.  Entretanto, essa técnica foi  

abandonada em decorrência do crescimento dos métodos histoquímicos e 

imuno-histoquímicos. 

  As técnicas que podem ser util izadas para localizar essas células  

incluem: Histoquímicas como a Adenosina Trifosfatase (ATPase) e a 

Adenosina Difosfatase (ADPase),  Imunofluorescência e Imunoperoxidase,  

utilizando anticorpos direcionados contra numerosos antígenos de superfície 

e/ou citoplasmático (REICHHART et  al. ,  1991; LOMBARDI, HAUSER, 

BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993; BARRETT, CRUCHLEY, WILLIAMS, 1996).  

Na atualidade, o método amplamente utilizado é a imuno-histoquímica 

utilizando anticorpos contra a proteína S-100 e o antígeno CD1a.  

  Apesar das células de Langerhans apresentarem positividade à proteína 

S-100, este não lhe é um marcador específico, pois identifica também células 
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gliais e de Schwann do sistema nervoso, bem como melanócitos e algumas 

células de glândulas salivar e mamária. Contudo, a localização e a morfologia 

dendrítica peculiar das células de Langerhans são úteis para sua distinção 

(REICHHART et  al. ,  1991; PINTO JÚNIOR, 1994; JOHNSON et al.,  2000; 

LEVI et  al .,  2005).  

2.3.2.Células de Langerhans e sua atividade imunológica 

Acredita-se que as Células de Langerhans desempenham um importante 

papel na imunologia tumoral , exercendo função contra a emergência de novos 

antígenos expressando transformação maligna (KURIHARA, HASHIMOTO, 

1985; LOMBARDI, HAUSER, BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993; KARAKÖK et 

al. ,  2003). 

Kurihara, Hashimoto (1985) demonstraram que as células de 

Langerhans reagem contra as células de carcinomas epidermóides de língua. 

Também encontraram que existe uma estreita associação entre as células de 

Langerhans e os linfócitos, tanto em distribuição quanto em número, e que as 

células de Langerhans foram mais freqüentes nos casos de carcinomas bem 

diferenciados. 

Viac et al. (1990) estudando as modificações das células de Langerhans 

em lesões intraepiteliais cervicais e sua correlação com o HPV, observaram 

uma redução do número das CLs nessas lesões em comparação com o epitélio 

cervical normal, sugerindo que uma diminuição da vigilância imunológica 

pode contribuir para severidade das lesões associadas ao HPV. 
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No trabalho de Pinto Júnior et al.  (1994) em carcinomas epidermóides 

orais foi evidenciado que quando comparado ao sistema de gradação 

histológica de malignidade, a presença das células de Langerhans em íntima 

associação ao epitélio tumoral revelou que nessas neoplasias os escores eram 

menores, justamente em lesões em que seu comportamento histológico revelou 

ser de menor agressividade. Esse fato demonstra que a presença dessa 

população celular part icipa na resposta imunológica do hospedeiro contra a 

neoplasia.  

Arany et al.  (1998), estudaram as condições da resposta imune local em 

carcinomas de cabeça e pescoço com relação à diferenciação tumoral, e  

observaram uma diminuição no número de CLs (nível do RNAm CD1a) nos 

casos de carcinomas epidermóides pouco diferenciados contrastando com 

aqueles moderadamente e bem diferenciados. Estes autores sugerem que a 

diferenciação tumoral correlaciona-se com a resposta imune mediada por 

células. Como a CL apresenta antígeno aos linfócitos T, seu número reduzido 

indica uma diminuição na apresentação de antígenos em tumores pobremente 

diferenciados, fato também evidenciado pelos referidos autores, no qual o 

nível de RNAm CD4 também estava reduzido. 

Arany, Tyring (1998) analisaram as condições da imunidade celular nas 

lesões cervicais associadas ao HPV e observaram uma marcada diminuição 

das CLs nas lesões com HPV não responsivas ao tratamento com interferon.  

Além disso,  verificaram que a expressão aumentada nos níveis de E7 do HPV 

estava correlacionada com o menor número das células de Langerhans.  
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Mota et al . (1999) analisaram as células de Langerhans no epitélio 

normal cervical e de lesões intraepiteliais cervicais relacionadas ao HPV, e 

verificaram estas células em toda a amostra testada, embora ocorresse uma 

diminuição progressiva no número das CLs com o aumento da severidade da 

neoplasia. Além disso, observou-se que estas células não expressavam 

moléculas de adesão ou co-estimulatórias (CD11/18, CD50, CD54, CD58 e 

CD86) no epitélio cervical pré-maligno. Assim, o fenótipo das células de 

Langerhans dentro das lesões cervicais é sugestivo de uma ativação imune 

limitada. 

Connor et  al. (1999) analisando casos de neoplasias intracervicais 

uterinas, evidenciaram um menor número das CLs  nos casos de displasias do 

que em relação a mucosa normal. Além disso, a quantidade de células de 

Langerhans encontrava-se significativamente diminuída nas lesões HPV 

positivas quando comparadas com os casos negativos. Com isso, os autores  

sugerem que as CLs são uma parte importante no desenvolvimento da 

imunidade contra o papilomavírus humano. 

Johnson et  al. (2000) avaliaram 710 casos de carcinoma primário de 

pulmão em relação ao infiltrado celular imune e o prognóstico desta 

neoplasia, verificando que não havia correlação entre a densidade celular 

total  do infiltrado inflamatório no tumor e o prognóstico das lesões.  Porém, 

infiltrado intratumoral de células de Langerhans (S-100+) e l infócitos (CD3+) 

estava relacionado com a melhor sobrevida dos pacientes; isso sugere alguma 

importância para esse padrão particular de inflamação local crônica nos 

tumores, representando uma resposta imune anti-tumoral mais efetiva.  
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Miyagi et al. (2001) analisaram espécimes de adenocarcinoma e 

carcinoma de células escamosas de pulmão, com relação à presença da 

infecção pelo HPV por PCR e hibridização, além da marcação imuno-

histoquímica para células de Langerhans (S-100 e CD1a) com relação ao 

prognóstico destas lesões, e encontraram um número extremamente alto 

dessas células nos tumores infectados pelo HPV (mais de 100 células por 

campo), contrastando com as lesões não infectadas (menos de 10 células por 

campo). Observaram também que o elevado número de CLs nos tumores 

contribuiu para melhor prognóstico dos carcinomas de pulmão infectados pelo 

papilomavírus. 

Sobhani et  al.  (2002) estudaram o efeito das células dendríticas 

(part icularmente as CLs) na mucosa anal de pacientes HIV (Vírus da 

Imunodeficiência Humana) positivos e negativos com condiloma (infecção 

pelo HPV), encontrando um aumento na densidade dessas células na mucosa 

anal dos pacientes HIV negativos com condiloma. Esses achados sugerem que 

o HIV aumenta a ação do HPV por reduzir o número de células de Langerhans 

nesta mucosa. 

Albuquerque Júnior et al. (2003) observaram que a expressão das 

células de Langerhans estava significativamente diminuída em carcinomas 

epidermóides orais de al to grau, sugerindo que a expressão destas células 

pode ser correlacionada com gradação histológica de malignidade dos 

tumores. 

Em estudo com carcinoma de células escamosas de laringe, Karakök et  

al (2003) observaram uma correlação estatisticamente significante entre as 
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células de Langerhans e o infiltrado celular linfocítico nos tecidos tumorais,  

sugerindo um reforço na probabilidade de existir  uma resposta imune ativa 

contra as células neoplásicas. 

 Gonçalves et al. (2004) avaliaram a presença da célula de Langerhans 

(S-100+) em casos de neoplasias intraepitel iais cervicais e detectaram um 

aumento progressivo da densidade dessas células de acordo com a severidade 

das lesões. Além disso, observaram também uma redução no HLA de classe II 

nos casos positivos para o HPV-16. Essas alterações tornam o microambiente 

cervical favorável à infecção e persistência do HPV. 

Uchimura et al . (2004) estudaram as alterações morfológicas e a 

densidade das CLs em lesões intraepiteliais cervicais uterinas e observaram 

uma redução significante no contorno citoplasmático dessas células, mudando 

de sua forma dendrít ica característica para um formato mais arredondado, nos 

casos com lesões virais(HPV positivas) quando comparados com o tecido 

normal. Os autores atribuem que a imunodeficiência local baseada nas 

modificações citoplasmáticas das CLs pode ser postulada como um dos 

mecanismo pelo qual o HPV pode estar envolvido na origem das neoplasias. 

Hubert et al. (2005) analisaram a correlação entre a célula de 

Langerhans e a E-caderina na mucosa cervical, observando que a densidade 

destas células encontrava-se diminuída nas lesões intraepitel iais e nos 

carcinomas cervicais em comparação aos espécimes de mucosa normal,  

postulando que as al terações das CLs demonstradas durante a carcinogênese 

cervical associada ao HPV pode estar relacionada com a falta de interação das 

CLs e os ceratinócitos, sendo esta interação mediada pela E-caderina. 
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Levi et al . (2005) avaliaram a densidade das células de Langerhans,  

através da imunomarcação com S-100, analisando estas células com a 

histologia cervical de lesões associadas ao HPV e carga viral do HIV. Os 

autores observaram um aumento no número das CLs com a progressão das 

lesões de displasias cervicais tanto em pacientes HIV positivos como 

naquelas não infectadas pelo HIV. 

Aparentemente, a depleção no número das CLs está associado com 

replicação do vírus (ARANY, TYRING, 1998). As células de Langerhans 

podem interferir potencialmente nos resultados das lesões associadas ao HPV 

por modular a resposta imune (LEVI et al .,  2005). 

Nesse contexto, convém ressaltar que no câncer de cérvice uterina 

associado ao HPV, a iniciação e progressão dessa neoplasia estão 

relacionadas com alterações nas células de Langerhans dentro do epitél io 

escamoso desta mucosa. Os efeitos das proteínas do HPV na maturação e 

função das células dendríticas são desconhecidos, embora a infecção dos 

ceratinócitos por esse vírus tenha sido correlacionada com uma perturbação 

da expressão de algumas citocinas, especialmente a IL-10, as quais podem 

influenciar indiretamente a função das LCs (GIANNINI et al , 2002). 
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3. PROPOSIÇÃO 

 O principal objetivo dessa pesquisa foi  de comparar a marcação das  

células de Langerhans entre os casos de carcinomas epidermóides orais HPV 

positivos e negativos, e também correlacionar a imunomarcação dessa célula 

com a gradação histológica de malignidade. Adicionalmente, a infecção pelo 

HPV foi estudada com relação as variáveis: sexo, idade, localização da lesão 

e a gradação histológica de malignidade. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1.  Caracterização do estudo 

A presente pesquisa consistiu de uma análise comparativa por 

intermédio de estudo morfológico e imuno-histoquímico (marcação pelo 

anticorpo anti  S-100) entre casos de carcinoma epidermóide oral HPV 

positivos e HPV negativos comprovados pela PCR. 

4.2.  População 

 A população alvo incluiu todos os casos de carcinomas epidermóides  

orais emblocados em parafina, pertencentes aos arquivos do Laboratório de 

Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Oral do Departamento de 

Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Hospital 

Dr.Luiz Antônio/RN, durante o período de julho de 1996 a junho de 2004. 

4.3.  Amostra 

Para o presente trabalho foram selecionados 27 casos de carcinoma 

epidermóide oral,  dos quais 18 casos eram HPV negativos e 09 casos HPV 

positivos. Ressalta-se que a posit ividade ou negatividade do HPV já havia 

sido confirmada em estudos prévios realizados no Programa de Pós-

Graduação em Patologia Oral da UFRN por Oliveira (2005) e Soares (2005),  

através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), sendo os casos HPV-

positivos posteriormente seqüenciados para verificação do tipo viral através 

da hibridização dot blot .  
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4.4.  Critérios de seleção da amostra 

4.4.1. Critérios de inclusão 

Foram incluídos nesse estudo os espécimes que continham quantidade 

suficiente de material disponível nos blocos de parafina para as análises e 

tendo sido diagnosticados histologicamente como carcinoma epidermóide 

oral .  Ressaltando-se que esses casos foram previamente submetidos à extração 

do DNA e comprovação da presença ou ausência do vírus HPV.  

Os casos selecionados deveriam conter as fichas clínicas devidamente 

preenchidas para anotação dos dados clínicos de interesse para realização do 

estudo clínico. 

4.4.2. Critérios de exclusão 

Foram excluídos da amostra os casos que apresentavam quantidade 

insuficiente de material, tanto para o estudo morfológico como para a análise 

imuno-histoquímica, bem como os casos que apresentavam os seus respectivos  

prontuários incompletos. 

4.5.  Estudo morfológico 

 Os espécimes referentes aos casos foram submetidos a cortes  

histológicos de 5µm de espessura, corados pela técnica de 

hematoxilina/eosina e analisados à microscopia de luz. Os casos selecionados 

foram classificados em carcinomas de alto escore e carcinomas de baixo 

escore de malignidade, de acordo com o sistema de gradação histológica 

proposto por Bryne (1998), modificado por Miranda (2002),  consistindo em 

uma adaptação desse sistema (Quadro 1).
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  A avaliação de acordo com o referido sistema de gradação histológica 

de malignidade consistiu na análise dos seguintes aspectos: grau de 

ceratinização, pleomorfismo nuclear,  padrão de invasão e infiltrado 

inflamatório. Cada i tem foi pontuado entre 1 a 4 pontos, que posteriormente 

foram  somados, e os escores médios totais consistiram na somatória dos  

pontos (escores) atribuído a cada parâmetro morfológico. Nesse sistema de 

gradação considerou-se os tumores com pontuação total de 4 a 8  como de 

baixo grau,  enquanto aqueles com pontuação superior a 8 foram classificados 

como de alto grau de malignidade.   

Quadro 1. Sistema de gradação de malignidade recomendado por Bryne (1998) 

ESCORES DE MALIGNIDADE

1 2 3 4 

Grau de  
cerat inização 

Altamente 
cera t inizado 
(+50%das 
células)  

Moderadamente 
cera t inizado (20  
a  50% das  
células)  

Mínima 
cera t inização 
(5  a  20% das  
células)  

Nenhuma 
cera t inização (0 -
5% das células)  

Pleo morf ismo 
nuclear 

Pouco 
pleomorf ism
o(+ 75% de  
células 
maduras)  

Moderado 
pleomorf ismo 
(50-75% de  
células 
maduras)  

P leomorfismo 
intenso (25-
50% de células  
maduras)  

Pleomorfismo 
extremo (0-25% de  
células maduras)  

Padrão de  
invasão 

Bordas 
inf i l t ra t ivas 
bem 
delimi tadas 

Cordões,  bandas  
e/ou t rabéculas  
sól idas 
inf i l t ra t ivas 

Pequenos 
grupos ou 
cordões de  
células 
inf i l t ra t ivas(n>
15)  

Dissociação celular
espraiada e  
pronunciada,  em 
pequenos grupos  
e/ou células  
ind ividuais (n<15)

Infi ltrado 
inf la matório 

Intenso Moderado Escasso Ausente  

 Os dados obtidos através dessa análise foram anotados em uma ficha 

(anexo 1).  
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4.6.  Estudo imuno-histoquímico 

 Os espécimes fixados em formol a 10% e emblocados em parafina foram 

submetidos a cortes de 3 µm de espessura e montados em lâminas de vidro 

previamente preparadas com adesivo à base de organosilano (3-

aminopropyltriethoxi-silano, Sigma Chemical Co, St Louis, MO, USA). 

Posteriormente, os referidos cortes foram submetidos à técnica da 

estreptoavidina-biotina (SABC, do inglês Streptavidin-Biotin Complex),  

utilizando como anticorpo primário anti S-100, de acordo com as seguintes 

etapas: 

 - Xilol  1 (30 minutos) - 59°C 

- Xilol  2 (20 minutos) – Temperatura Ambiente (TA) 

 - Etanol absoluto I – 5 minutos – TA 

 - Etanol absoluto II – 5 minutos – TA 

 - Etanol absoluto III – 5minutos – TA 

 - Etanol 95° GL – 5 minutos – TA 

 - Etanol 80° GL – 5 minutos – TA 

 - Hidróxido de amônia a 10% em etanol 95° GL (10 minutos) – TA 

 - Lavagem em água corrente - 10 minutos 

 - Água destilada (02 passagens) – 05 minutos cada 

 - Peróxido de hidrogênio a 10 volumes (02 passagens) – 15 minutos 

cada 

 - Água corrente – 10 minutos 
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 - Água destilada (02 passagens) – 05 minutos cada 

 - Imersão em TRIS-HCL, pH 7,4 (tris-hidroximetil-aminometano, Sigma 

Chemical Co, St  Louis, MO, USA) (02 passagens) – 05 minutos cada 

 - Incubação do anticorpo primário anti S-100, conforme determinação 

do fabricante (quadro 2) diluído em solução TRIS-HCL, pH 7,4, acrescida de 

albumina sérica bovina a 1 %, conservada em azida sódica a 0,1% - 02 horas

 - Lavagem em TRIS-HCL, pH 7,4. 

 - Incubação em TRIS-HCL, pH 7,4 (02 passagens – 05 minutos cada). 

 - Incubação do anticorpo secundário polivalente (cabra anti-

camundongo anti-coelho), diluído em solução tampão de TRIS-HCL (pH 7,4) 

durante 30 minutos 

 - Lavagem TRIS-HCL, pH 7,4 

 - Incubação TRIS-HCL, pH 7,4 (02 trocas – 05 minutos cada). 

 -Incubação do complexo estreptoavidina-biotina- HRP (Kit Dako  

LSAB+ System-HRP) durante 30 minutos - TA 

 - Lavagem TRIS-HCL, pH 7,4. 

 - Incubação TRIS-HCL, pH 7,4 (02 passagens – 05 minutos cada). 

 - Incubação em solução cromógena preparada em 25 a 30 mg de 

diaminobenzidina (93,3-diaminobenzidina, Sigma Chemical  Co, St. Louis,  

MO, USA) diluída em 100 ml de TRIS-HCL, acrescida de 1,2 ml de peróxido 

de hidrogênio a 10 volumes, durante 03 minutos em câmara escura. 

 - Água corrente – 10 minutos 

 - Água destilada (02 passagens) – 05 minutos cada 
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 - Contracoloração com Hematoxilina de Mayer – 10 minutos -TA 

 - Água corrente – 10 minutos 

 - Água destilada (02 passagens) – 05 minutos cada 

 - Desidratação 

 - Diafanização 

 - Montagem da lamínula em resina Permount® (Fischer Scientific, Fair 

Lawn, NJ, USA). 

Quadro 2 – Clone, especificidade, diluição, tratamento de recuperação, tempo 

de incubação e fabricante do anticorpo utilizado. 

Clone Especificidade Diluição Recuperação 
antigênica 

Incubação Fabricante

Cow S-
100 

S-100 1:200 Sem tratamento 02 horas Dako* 

* Dako Corporation 

4.7. Análise do padrão de marcação imuno-histoquímica e análise 

quantitativa 

Foi verificada a marcação imuno-histoquímica do anticorpo anti S-100 

em todos os espécimes incluídos na amostra. O parâmetro de posit ividade 

para a célula de Langerhans consistiu na verificação de coloração acastanhada 

no citoplasma de células que exibiram formato dendrítico.  A análise 

quantitativa da imunomarcação foi feita de acordo com Levi et al. (2005),  

através da contagem do número (em valores absolutos) das células S-100 

positivas nos casos de carcinomas epidermóides orais HPV positivos e  



69

negativos em cinco campos com aumento de 400x, sendo estes dados anotados 

em uma ficha previamente elaborada (anexo 2). O procedimento de contagem 

foi feito por um único observador em dias diferentes utilizando-se de um 

microscópio óptico OLYMPUS CH30. 

 Após a análise quantitativa, os dados coletados foram submetidos à 

análise estatística, a fim de testar as hipóteses levantadas na presente 

pesquisa. 

4.8.  Análise estatística 

As análises foram feitas utilizando-se o programa SPSS (Statistical for 

Social Science version 10.0 for Windows XP, SPSS software, Chicago Illinois 

USA, www.spss.com). 

Para avaliar a associação entre a infecção pelo HPV e o sexo dos 

pacientes estudados,  a gradação histológica de malignidade e a localização da 

lesão, empregou-se o teste exato de Fisher. O teste “t” de Student foi  

utilizado para verificar a existência de diferença entre a idade dos pacientes 

que estavam infectados ou não pelo HPV, assim como o teste de Mann-

Whitney foi empregado para verificar a existência de diferença entre o escore 

de malignidade dos carcinomas epidermóides orais e o fato deles estarem 

infectados ou não pelo HPV. Já para a análise da infecção pelo HPV em 

relação à quantidade de células de Langerhans imunomarcadas pelo anticorpo 

anti  S-100, empregaram-se os testes de Mann-Whitney quando os dados 

brutos foram utilizados e o teste exato de Fisher quando estes foram 

categorizados em alta e baixa quantidade de células imunomarcadas.  
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No sentido de verificar a existência de correlação entre a quantidade de 

células de Langerhans marcadas pelo anticorpo anti  S-100 e a gradação 

histológica de malignidade, optou-se pela realização do coeficiente de 

correlação de Spearman, pelo fato da gradação ser dada em escores. 

Para todos os testes realizados foi  considerado um nível de 

significância de 5% (p< 0,05). 

4.9.  Implicações éticas 

O presente trabalho de pesquisa foi submetido à apreciação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o qual 

aprovou o projeto através do parecer n°146/05, constante no anexo 3. 
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5. RESULTADOS 

5.1.  Caracterização geral da amostra 

Da amostra analisada,  as lesões provieram de pacientes com idade 

média de 63,52±17,9 anos,  tendo como idade mínima 30 anos e máxima, 93 

anos. Dessa amostra, houve uma predominância de pacientes do sexo 

masculino com 19 casos (Figura 01). 

            

70,4%

29,6%

Masculino

Feminino

Figura 01. Distribuição percentual dos casos de carcinoma epidermóide oral  

de acordo com o sexo dos pacientes.  Natal/ RN, 2006. 

Dos 27 espécimes de carcinoma epidermóide oral  analisados,  07 destes 

foram provenientes de lábio inferior (25,9%), 05 de assoalho (18,5%), 04 de 

língua (14,8%), e os demais de outros sítios anatômicos da boca, com 02 

casos (7,4%) nos quais a localização da lesão não fora informada, em virtude 

do preenchimento incompleto das fichas clínicas (Figura 02).  
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7,4%

3,7%

7,4%

11,1%

11,1%
18,5%

14,8%

25,9% Lábio inferior
Língua
Assoalho
Mucosa jugal
Rebordo
Região retromolar
Palato
Não informado

Figura 02. Distribuição percentual dos casos de carcinoma epidermóide oral  

em relação à sua localização anatômica. Natal/RN, 2006. 

Quanto à infecção pelo HPV, variável independente de interesse deste 

estudo, 09 espécimes eram HPV positivos (33,3%) e 18 (66,7%) HPV 

negativos. Dos 09 casos positivos para o HPV, em todos foi detectado o HPV-

18 (100%), e em apenas um caso o HPV-16 (co-infecção) também foi  

evidenciado. 

Em nosso estudo, de um modo geral, verificamos pela análise 

histopatológica dos cortes histológicos corados em H/E, que os tumores  

apresentavam-se como uma proliferação de células epiteliais arranjadas em 

ninhos, cordões, lençóis e/ou pequenos grupos, invadindo a lâmina própria 

subjacente. As células neoplásicas exibiam graus variados de atipia,  

representados por hipercromatismo, pleomorfismo celular e nuclear, figuras 
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de mitoses atípicas,  disceratose e formação de pérolas córneas (Figuras 03, 

04). 

Na avaliação de acordo com o sistema de gradação de malignidade 

proposto por Bryne (1998) e modificado por Miranda (2002), o somatório dos 

escores da gradação histológica de malignidade desses carcinomas  

demonstrou que em pelo menos 25% deles,  o valor era de seis ou menos. Em 

50% dos casos esse escore total era de oito ou menos e em 75% dos casos tal  

escore era de nove ou menos (Tabela 01).  Isso corresponde a uma gradação de 

malignidade alta em 11 casos (40,7%) e baixa em 16 casos (59,3%) (Tabela 

01, Figuras 05, 06). 

A presença das células de Langerhans nos tumores foi evidenciada pela 

marcação imuno-histoquímica do anticorpo anti  S-100, na qual esta consist iu 

na verificação de coloração acastanhada no citoplasma de células que 

exibiram formato dendrítico (Figura 07). Para os espécimes de CEOs 

analisados, em média, 49,48±30,89 células de Langerhans foram marcadas 

para anticorpo anti S-100, variando de seis a cento e trina e nove células 

presentes em cinco campos observados em aumento de 400x (Tabela 01). 
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Tabela 01. Valores absolutos do escore total, gradação histológica de 

malignidade e quantidade de células de Langerhans imunomarcadas (S-100+) 

nos casos de carcinoma epidermóide oral.  Natal/RN, 2006. 

Caso HPV Escore total Gradação  Número de CLs 

01 Positivo 10 Alto grau 77 
02 Positivo 5 Baixo grau 106 
03 Positivo 8 Baixo grau 13 
04 Positivo 11 Alto grau 38 
05 Positivo 6 Baixo grau 39 
06 Positivo 8 Baixo grau 31 
07 Positivo 6 Baixo grau 19 
08 Positivo 12 Alto grau 70 
09 Positivo 9 Alto grau 6 
10 Negativo 6 Baixo grau 32 
11 Negativo 7 Baixo grau 52 
12 Negativo 9 Alto grau 40 
13 Negativo 6 Baixo grau 41 
14 Negativo 9 Alto grau 47 
15 Negativo 10 Alto grau 104 
16 Negativo 11 Alto grau 139 
17 Negativo 7 Baixo grau 23 
18 Negativo 9 Alto grau 35 
19 Negativo 8 Baixo grau 46 
20 Negativo 7 Baixo grau 38 
21 Negativo 8 Baixo grau 44 
22 Negativo 6 Baixo grau 83 
23 Negativo 12 Alto grau 70 
24 Negativo 6 Baixo grau 27 
25 Negativo 8 Baixo grau 26 
26 Negativo 6 Baixo grau 29 
27 Negativo 9 Alto grau 61 
Fonte:  Programa de Pós-Graduação em Pato logia  Ora l  /  UFRN  

5.2. Análise das variáveis independentes segundo a infecção pelo 

HPV 

Conforme apresentado na caracterização geral  da amostra,  dois grupos 

foram consti tuídos a partir da variável independente de interesse. Um deles 

cujos casos de carcinoma epidermóide oral  apresentavam-se HPV positivos e 

outro, HPV negativos.  
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Para a variável localização da lesão, como os dados obtidos eram muito 

dispersos entre os vários sítios anatômicos, conforme observados na tabela 

02, esses dados foram consolidados em duas categorias, sendo uma destas 

lábio/língua, devido estas localizações serem as mais comuns para o 

carcinoma epidermóide oral .  As demais foram agrupadas em outras regiões 

devido a menor freqüência destas. 

Tabela 02. Distribuição em números absoluto e percentual da localização dos 

casos HPV positivos e negativos na amostra avaliada. Natal/RN,2006. 

Infecção pelo HPV 
Localização Positivo 

n (%) 
Negativo 

n (%) 

TOTAL 
n (%) 

Língua 3 (75%) 1 (25%) 4 (100%) 

Assoalho 1(20%) 4 (80%) 5 (100%) 

Lábio inferior 1(14,2%) 6(85,8%) 7 (100%) 

Mucosa jugal 1(33,3) 2 (66,7%) 3 (100%) 

Rebordo 0 (0%) 3 (100%) 3 (100%) 

Região retromolar 0 (0%) 2 (100%) 2 (100%) 

Palato 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 

Não informado 2(100%) 0 (0%) 2 (100%) 
Fonte:  Programa de Pós-Graduação em Pato logia  Ora l  /  UFRN  

A distribuição de todas as outras variáveis independentes de acordo 

com a variável de interesse, assim como a diferença ou não entre os grupos 

encontram-se ilustrada na tabela 03. 
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Tabela 03. Distribuição, médias e desvios padrões, medianas e quartis 25 e 75 

das variáveis independentes do estudo, de acordo com a infecção pelo HPV 

em carcinomas epidermóides orais e suas significâncias estatísticas.  

Natal/RN, 2006. 

Variáveis independentes Infecção pelo HPV 
         Positivo                            Negativo       

p

Idade 56,57±18,57 66,22±17,40 0,262* 

6 (31,6%) 13 (68,4%) 

Sexo 
                     Masculino 

                    Feminino 
3 (37,5%) 5 (62,5%) 

1,000** 

   

4 (36,4%) 7 (63,6%) 

Gradação de malignidade 
          Alta 

            Baixa 
5 (31,3%) 11 (68,8%) 

1,000** 

Escore total de 
malignidade 

Mediana Q25-Q75 Mediana Q25-Q75

8 5-10,5 8 6-9 

0,774*** 

   

4 (36,4%) 7 (63,6%) 

Localização da lesão 
                        Língua/ lábio

                      Outras regiões
3 (21,4%) 11 (78,6%) 

0,656** 

   Fonte:  Programa de  Pós-Graduação em Pato logia Oral  /  UFRN  

* Teste t não emparelhado de Student 
**Teste exato de Fisher 
***Teste de Mann-Whitney 

De acordo com a tabela 03, pode-se observar que nenhuma das variáveis  

independentes analisadas neste estudo esteve associada com a infecção pelo 

HPV ou apresentou diferença estatística significativa entre os casos HPV 

positivos e negativos. Nesse sentido, acredita-se que nenhuma dessas  

possíveis variáveis intervenientes interferiu nos resultados do estudo, uma 

vez que elas foram similares em ambos os grupos. 
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5.3.  Análise da infecção pelo HPV e gradação histológica de 

malignidade em relação à quantidade de células de Langerhans marcadas 

pelo anticorpo anti S-100 

Quanto à análise da presença ou não da infecção pelo HPV em relação à 

quantidade de células de Langerhans marcadas pelo anticorpo anti S-100, 

utilizou-se os dados de duas formas. A primeira delas tomou como base os 

dados tais quais foram coletados, ou seja, a quantidade de células de 

Langerhans imunomarcadas evidenciadas pelo anticorpo anti S-100 em campo 

de maior aumento (400x) (Figuras 08, 09, 10). Numa segunda análise, a part ir  

da contagem dessas células,  transformaram-se os dados em duas categorias a  

partir da mediana. Dessa forma, os valores que estavam abaixo da mediana 

foram considerados como baixos (desfecho negativo) e os que estavam acima 

foram considerados como altos (desfecho positivo). 

A tabela 04 expressa os valores de mediana e quart is 25 e 75 e 

parâmetros estatísticos relacionados ao teste de Mann-Whitney para a 

quantidade de células de Langerhans marcadas pelo anticorpo anti  S-100 entre 

os casos HPV positivos e negativos. 



79

Tabela 04. Tamanho da amostra, medianas, quart is 25 e 75, média e soma dos 

postos, estatística U e significância estatística para a quantidade de células de 

Langerhans marcadas pelo anticorpo anti  S-100 em relação à presença ou não 

de infecção pelo HPV. Natal/ RN,2006. 

Quantidade de células de Langerhans marcadas pelo anticorpo anti S-100
Infecção 
pelo HPV 

n Mediana Q25-Q75 Média dos 
postos 

Soma dos 
postos 

U p 

Positivo 9 38,00 16,00-73,50 12,11 109,00 

Negativo 18 42,50 31,25-63,25 14,94 269,00 

64,0
0

0,382* 

   Fonte:  Programa de  Pós-Graduação em Pato logia Oral  /  UFRN  
             * Teste de Mann-Whitney 

Esses dados encontram-se graficamente apresentados na figura 11. 
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Figura 11. Box plot  da quantidade de células de Langerhans marcadas pelo 

anticorpo anti  S-100 em relação à infecção pelo HPV. Natal/  RN, 2006. 

Houve uma maior variação da quantidade de células de Langerhans 

imunomarcadas nos casos HPV positivos, apresentando uma mediana menor 

nestes em relação aos casos HPV negativos, porém sem significância 
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estatíst ica. Assim, de acordo com essa análise,  pode-se observar que não 

houve diferença estatist icamente significativa entre a marcação imuno-

histoquímica para as células de Langerhans e a infecção pelo HPV nos casos 

de carcinomas epidermóides orais analisados. 

A verificação de uma possível associação entre a quantidade de células 

de Langerhans marcadas pelo anticorpo anti S-100 e a infecção pelo HPV 

também foi investigada após categorização dos dados referentes à quantidade 

de células imunomarcadas em baixa e alta a partir da mediana (Tabela 05). 

Tabela 05. Distribuição absoluta e percentual e significância estatística da 

quantidade de células de Langerhans marcadas pelo anticorpo anti S-100, 

categorizada, em relação à infecção ou não pelo HPV. Natal/  RN, 2006. 

Quantidade categorizada de células de 
Langerhans marcadas pelo   anticorpo anti 

S-100 
p

Baixa 
n (%) 

Alta 
n (%) 

7 (77,8) 2 (22,2) 
Infecção pelo HPV 

Positiva 
Negativa 15 (83,3) 3 (16,7) 

1,000*

     Fonte :  Programa de Pós-Graduação  em Patologia Oral  /  UFRN  

     * Teste exato de Fisher  

De acordo com os dados contidos na tabela 05, demonstra-se que não 

houve associação estatisticamente significativa entre a quantidade de células  

de Langerhans marcadas pelo anticorpo anti S-100 e os casos HPV posit ivos e 

negativos de carcinoma epidermóide oral na amostra estudada. 

Ainda foi realizada análise da quantidade de células de Langerhans 

marcadas pelo anticorpo anti S-100 em relação à gradação histológica de 

malignidade. 
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A tabela 06 mostra os dados referentes à mediana, os quartis Q2 5  e Q7 5 ,  

bem como a média, soma dos postos e os valores de significância estatística 

da quantidade de células de Langerhans marcadas com anticorpo anti  S-100 

em relação à gradação histológica de malignidade. 

Tabela 06. Medianas, quartis 25 e 75, média e soma dos postos, estatística U 

e sua significância da quantidade de células de Langerhans marcadas com o 

anticorpo anti S-100 em relação à gradação histológica de malignidade. 

Natal/RN, 2006. 

Quantidade de células de Langerhans marcadas com o                 
anticorpo   anti    S-100 

Gradação 
histológica 

n Mediana Q25-Q75 Média dos 
postos 

Soma dos 
postos 

U p 

Alto grau 11 61,00 38,00-77,00 17,50 192,50 
Baixo grau 16 35,00 26,25-45,50 11,59 185,50 

49,50 0,057*

Fonte:  Programa de Pós-Graduação em Pato logia  Ora l  /  UFRN  

     * Teste de Mann-Whitney 

Esses dados encontram-se graficamente apresentados na figura 12. 
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Figura 12. Box plot  da quantidade de células de Langerhans marcadas pelo 

anticorpo anti S-100 nos casos de carcinoma epidermóide oral em relação à 

gradação de malignidade. Natal/RN, 2006. 
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Na tabela 06 e figura 12 observa-se diferença na mediana da quantidade 

de células de Langerhans marcadas pelo anticorpo anti  S-100 em relação ao 

alto e baixo grau de malignidade das lesões analisadas. No entanto,  

estatist icamente não houve diferença significativa entre as mesmas, apesar da 

significância ter se situado no l imiar do nível  adotado neste trabalho. 

Para verificação de uma correlação entre a quantidade de células de 

Langerhans imunomarcadas pelo anticorpo anti S-100 e a gradação histológica 

de malignidade, foi  aplicado o teste de correlação de Spearman, por esta 

última tratar-se de uma variável qualitativa ordinal.   

O valor do coeficiente de correlação de Spearman foi de r= 0, 308, o 

que demonstra uma fraca correlação posit iva entre a quantidade de células de 

Langerhans imunomarcadas pelo anticorpo anti  S-100. No entanto,  tal  

correlação não foi significativa, podendo a mesma ser devido ao acaso. 
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Figura 03. Carcinoma epidermóide oral evidenciando formação de pérolas 

córneas (H/E 400x). 

Figura 04. Carcinoma epidermóide oral destacando o pleomorfismo celular e 

nuclear, figuras de mitose e ausência de ceratinização (H/E 400x). 

Figura 05. Carcinoma epidermóide oral de baixo grau de malignidade 

exibindo extensa ceratinização (H/E 100 x). 

Figura 06. Carcinoma epidermóide oral de alto grau de malignidade 

evidenciando vários cordões e pequenos ninhos de células neoplásicas 

dispersos na lâmina própria subjacente (H/E 100x). 
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Figura 07. Carcinoma epidermóide oral HPV positivo exibindo células de 

Langerhans S-100+. Observar o aspecto dendrítico das células imunomarcadas 

(Seta) (SABC 400x).  

Figura 08. Carcinoma epidermóide oral HPV positivo exibindo poucas células 

de Langerhans S-100+ (SABC 400x). 

Figura 09. Carcinoma epidermóide oral HPV negativo evidenciando várias 

células de Langerhans S-100+ (SABC 400x). 

Figura 10. Carcinoma epidermóide oral HPV negativo evidenciando grande 

quantidade de células de Langerhans S-100+ no interior de ninho tumoral 

(SABC 400x). 
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6. DISCUSSÃO 

O câncer oral ainda permanece como um sério e grave problema de 

saúde pública (SOARES et al .,  2002; NEVILLE et al. ,  2004). Esse câncer é a 

sexta neoplasia maligna mais comum no mundo, ocupando o terceiro lugar nos 

países em desenvolvimento e o oitavo nos países desenvolvidos (SYRJÄNEN, 

2005).  Essa constatação justifica as inúmeras pesquisas nesta área e a vasta 

literatura existente sobre esse assunto, buscando constantemente melhorias a 

cerca do diagnóstico e sobrevida dos pacientes.   

Dentre as neoplasias malignas, o carcinoma epidermóide oral  é o tipo 

mais freqüente que ocorre na cavidade oral (SCULLY, 2005). Apesar dos 

grandes avanços e descobertas, o prognóstico desse tipo de câncer é muito 

pobre, com taxa de sobrevida de 56% em cinco anos (KADEMANI et al .,  

2005).   

O carcinoma epidermóide oral acomete mais comumente pacientes do 

sexo masculino do que feminino (COSTA et al. ,  2002; SOARES et al. ,  2002; 

IAMAROON et al .,  2004; NEVILLE et al. ,  2004; TINOCO et al. 2004; 

COSTA, ARAÚJO JÚNIOR, RAMOS, 2005; IBIETA et al. ,  2005; 

KADEMANI et  al.,  2005).  Corroborando com esses autores,  observamos que 

os casos de CEO analisados no presente trabalho houve um predomínio do 

sexo masculino, totalizando 70,4% dos casos (Figura 01). Porém divergindo 

destes dados, Correnti , Rivera, Cavazza (2004) encontraram um predomínio 

do sexo feminino nos casos por eles analisados.   

Com relação à faixa etária mais atingida por esta neoplasia,  

constatamos que as lesões avaliadas provieram de pacientes com média de 
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idade de 63,52 anos,  em concordância com os achados da literatura (COSTA 

et al. ,  2002; SOARES et  al .,  2002; CORRENTI, RIVERA, CAVAZZA, 2004; 

IAMAROON et al .,  2004; NEVILLE et al. ,  2004; TINOCO et al. 2004; 

COSTA, ARAÚJO JÚNIOR, RAMOS, 2005; KADEMANI et  al.,  2005) que 

afirmam que o CEO acomete principalmente paciente acima dos 40 anos, com 

média de idade do diagnóstico na 6ª  década de vida.  

Quanto à localização anatômica,  verificamos que os dados foram muito 

dispersos entre os vários sí tios anatômicos, sendo estes agrupados em lábio 

inferior e língua, perfazendo juntos, 40,7% dos casos, e os demais como 

outras localizações,  com destaque para o assoalho bucal com 18,5% dos casos 

analisados (Figura 02).  Esse resultado comunga com aquele obtidos por Costa 

et al.  (2002), Iamaroon et al . (2004), Tinoco et al.  (2004) e Kademani et al.  

(2005), discordando com D’Costa et al . (1998) que encontraram a maioria dos 

casos na mucosa jugal, e com Correnti, Rivera,  Cavazza (2004) cuja 

localização anatômica mais freqüentemente vista foi o rebordo alveolar 

inferior.  

O câncer oral é uma doença multifatorial com diversos elementos 

envolvidos na sua ocorrência (UOBE et  al.,  2001; NEVILLE et al. ,  2004). 

Dentre estes fatores, destacam-se o fumo e o álcool,  como os principais 

agentes etiológicos envolvidos na carcinogênese oral. Porém, nem sempre 

estes hábitos justificam o desenvolvimento dessa neoplasia (SCULLY, 2002; 

VENTURI, CABRAL, LOURENÇO, 2004; IBIETA et al.,  2005; SYRJÄNEN, 

2005). 
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Nos últimos anos o HPV tem chamado atenção dos pesquisadores como 

possível  agente etiológico do câncer oral (MILLER, JOHNSTONE, 2001; 

SCULLY, 2002; SOARES et al .,  2002; IAMAROON et al .,  2004; OLIVEIRA, 

2005).  Esse vírus é fortemente associado ao câncer de cérvice uterina, sendo 

detectado em quase 100% dos casos dessa neoplasia, porém sua participação 

na carcinogênese oral ainda é inconclusiva (VILLA, 1997; MCMURRAY et  

al. ,  2001; UOBE et  al.,  2001; SUGIYAMA et al. ,  2003; IBIETA et al .,  2005). 

Os estudos do envolvimento desse vírus na carcinogênese oral têm 

gerado resultados conflitantes (BOUDA et al.,  2000). É extremamente difícil  

comparar os resultados de numerosos relatos sobre o HPV na mucosa oral por 

causa das muitas variações nos seguintes parâmetros: t ipo de amostra (tecido 

extraído por biópsia, raspagem), seleção de método de preparação (fresco,  

congelado ou fixado), diferenças étnicas entre os pacientes, diferenças 

geográficas e o uso de métodos com diferentes níveis de sensibilidade 

(SOARES, 2005). 

Ressalta-se que alguns autores sugerem que o HPV participa no 

desenvolvimento do CEO como um iniciador da proliferação epitelial,  

desempenhando um papel importante nos estágios precoces da carcinogênese 

oral, não sendo, contudo, requerida a sua presença continuada para o 

desenvolvimento do tumor (SUGERMAN, SHILLITOE, 1997; D’COSTA et 

al. ,  1998; BOUDA et al .,  2000; SUGIYAMA et al .,  2003). 

Vários métodos podem ser usados para detectar o HPV, variando estes 

amplamente na sensibilidade e especificidade. Dentre os métodos de baixa 

sensibilidade têm-se a hibridização in situ ,  imunoperoxidase e 
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imunofluorescência.  Southern blot, dot  blot  são considerados de moderada 

sensibilidade, enquanto a PCR é considerado o mais sensível  destes (ZHANG 

et al. ,  2004). 

Contudo, mesmo a PCR apresentando uma alta sensibilidade, podem 

ocorrer variações nesta dependendo principalmente do tipo de primers.  

Remmerbach et al . (2004) sugerem que para espécimes de mucosa oral  os 

primers GP5+/GP6+ são mais sensíveis em comparação aos primers 

MY09/MY11. 

O presente trabalho foi consti tuído de casos onde a positividade ou 

negatividade para o HPV foi confirmada através da PCR utilizando-se os  

primers GP5+/GP6+ (OLIVEIRA, 2005; SOARES, 2005).  Dos casos que 

compuseram a amostra desse estudo, 09 destes eram HPV positivos (33,3%) e 

18 espécimes (66,7%) eram HPV negativos. 

É valido salientar que o HPV-18 foi detectado em todos os casos que 

foram positivos para o HPV, em concordância com os achados encontrados 

por Shima et  al. (2000) e Giovanelli  et al.  (2002) que detectaram o HPV-18 

como o tipo mais freqüente em suas amostras. Outros autores,  entretanto,  

como Bouda et al.  (2000), Gillison et al. (2000),  Sugiyama et al. (2003) e 

Ibieta et al . (2005) detectaram o HPV-16 em 71%, 90%, 35% e 66,6% dos 

casos respectivamente, sendo este o tipo de HPV mais prevalente encontrado 

pelos referidos autores. 

Como proposto por Soares (2005), concordamos que a maior 

prevalência do HPV-18 no nosso estudo pode estar relacionada a fatores 
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geográficos, ambientais ou étnicos, ou seja, aspectos peculiares à nossa 

amostra. 

No que concerne à presença do HPV em relação a variável  sexo, não 

houve associação estatisticamente significativa entre os grupos. No sexo 

masculino, 6 (31,6%) dos 19 pacientes analisados eram HPV positivos,  

enquanto 3 (37,5%) das 8 pacientes do sexo feminino apresentaram o DNA do 

vírus (Tabela 03).  Esse resultado está em concordância com aqueles 

encontrados por D’Costa et al . (1998), Bouda et al . (2000) e Giovanelli  et al .  

(2002), diferindo, porém, dos achados de Correnti , Rivera, Cavazza (2004) 

que observaram uma maior proporção do HPV no sexo feminino (66% dos 

casos) e de Zhang et  al. (2004) na qual encontraram uma elevada freqüência 

do HPV no sexo masculino. 

Com relação à idade dos pacientes e a infecção pelo HPV, observou-se 

nesse estudo, que os pacientes HPV positivos apresentavam uma idade um 

pouco menor quando comparados aos do grupo HPV negativos, porém sem 

diferença estatística significativa (Tabela 03). Esse fato também foi  

observado por D’Costa et al. (1998), Bouda et al .  (2000),  Gillison et al .  

(2000) e Giovanell i  et  al . (2002) que encontraram ausência de associação 

entre a idade e o HPV, divergindo de Schwartz et al. (2001), Tinoco et al.  

(2004) e Zhang et al. (2004), os quais verificaram que os pacientes HPV 

positivos eram significativamente mais jovens, e de Sugiyama et al. (2003) 

que detectaram o HPV principalmente em pacientes mais velhos. 

Na presente pesquisa, também não foi observada associação 

estatist icamente significativa entre a localização da lesão e a infecção pelo 
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HPV (Tabela 03),  em concordância com os achados de Bouda et  al. (2000),  

Tinoco et  al. (2004) e Zhang et  al . (2004). Porém nos chamou atenção o fato 

de que dos 04 casos localizados na l íngua, 03 destes eram HPV positivos,  ao 

passo que, no lábio,  a maioria dos casos nesta localização era HPV negativo 

(Tabela 02). Corroborando esta observação, Schwartz et al .  (2001), Iamaroon 

et al.  (2004) e Ibieta et al.  (2005) observaram que a língua foi à localização 

mais freqüente para o HPV. Sugiyama et al. (2003) não detectaram o DNA do 

HPV em nenhum dos casos (0/7) de carcinoma epidermóide localizados no 

lábio inferior. Esse fato permite-nos sugerir que a língua é um dos principais 

locais de acometimento pelo HPV, pois nos remete a idéia da transmissão 

sexual desse vírus.   

Alguns autores crêem que a análise criteriosa dos aspectos 

histomorfológicos dos carcinomas epidermóides orais pode fornecer 

informações valiosas no que concerne ao comportamento biológico e, por 

conseguinte, o prognóstico tumoral. Desta forma, vários sistemas de gradação 

foram criados ao longo dos anos, destacando o de Broders em 1920; 

Anneroth, Batsakis, Luna em 1987; Bryne et al. em 1989 e Bryne em 1998 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2002). 

Dentre esses estudos, Bryne (1998) afirma que as características 

morfológicas e moleculares na área do front  invasivo refletem o prognóstico 

do tumor. A mesma autora propôs um sistema de gradação histológico de 

malignidade baseado na avaliação de quatro parâmetros,  sendo estes: grau de 

ceratinização, pleomorfismo nuclear,  padrão de invasão e infiltrado 

inflamatório; emitindo escores de 1 a 4 para cada um destes.  Miranda (2002) 

adaptou esse sistema ao analisar 24 casos de CEOs de lábio e língua, 
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propondo que os casos que obtiverem pontuação total  de 4 a 8 são 

considerados como baixo escore, enquanto aqueles com pontuação acima de 8 

como alto escore de malignidade. 

Nesse estudo, empregamos o sistema de gradação histológico proposto 

por Bryne (1998) e adaptado por Miranda (2002), por ser este um sistema 

atual e de fácil reprodutibil idade. Da amostra analisada, 16 casos (59,3%) 

foram graduados como sendo de baixo escore, enquanto 11 casos (40,7%) 

como de alto escore de malignidade. Convém ressaltar que,  o valor do 

somatório dos escores foi  de seis ou menos em 25% dos CEOs analisados e 

em 75% dos casos tal escore era de nove ou menos (Tabela 01). 

Analisando o escore total de malignidade e a infecção pelo HPV, 

observamos uma mediana semelhante entre os grupos, havendo uma maior 

variação do somatório dos escores nos casos HPV posit ivos, contudo, sem 

significância estatíst ica (Tabela 03). 

Com relação à infecção pelo HPV e a gradação histológica de 

malignidade utilizada, verificou-se uma gradação alta em 04 (36,4%) casos 

HPV positivos e 07 (63,6%) dos casos HPV negativos,  porém, não houve 

associação estatística significante entre essas variáveis (Tabela 03). Esse 

resultado concorda com aqueles obtidos por D’Costa et al. (1998) e Zhang et 

al. (2004) que também não observaram associação entre a presença do HPV e 

a gradação histológica. 

Na literatura verifica-se uma discordância entre a infecção pelo 

Papilomavírus Humano e o grau histológico do tumor. Gillison et al.  (2000) e 

Sugiyama et al . (2003) observaram uma maior freqüência do HPV nos casos  
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de CEOs pobremente diferenciados. Já Ibieta et al. (2005) verificaram que a 

maioria dos casos de CEO HPV positivos era de casos bem diferenciados. 

Conforme discutido anteriormente, verificamos que nenhuma das 

variáveis independentes analisadas esteve associada com a infecção pelo 

HPV. Com isso, acredita-se que nenhuma destas interferiu nos resultados 

desse estudo, por conta da similaridade entre os grupos.  

A imunidade celular local exerce um grande papel na resposta a 

infecções pelo HPV e a sua progressão em relação às alterações neoplásicas 

(VIAC et al. ,  1990; CONNOR et al.,  1999; HUBERT et al .,  2005). Prejuízo na 

função do sistema imune resulta em um aumento na freqüência de infecções 

pelo HPV detectadas clinicamente (ZUR HAUSEN, 1996; GIANNINI et al. ,  

2002). 

Conforme destacado por Pinto Júnior et al. (1994),  uma das 

possibilidades de verificação do sistema imunológico do paciente,  é a  

avaliação das células de Langerhans junto ao componente epitelial.  

As células de Langerhans são células processadoras e apresentadoras de 

antígenos, presentes no epitélio da pele e mucosas (LOMBARDI, HAUSER, 

BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993; BARRETT, CRUCHLEY, WILLIAMS, 1996;  

ABBAS, LICHTMAN, 2005). Esta população celular é a principal responsável 

pela captura de antígenos na intimidade do epitélio, apresentando estes as 

células T auxiliares (linfócitos T CD 4+),  dando início, a uma resposta imune 

específica (MCLELLAN, KÄMPGEN, 2000). 
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Tem sido sugerido que a infecção pelo HPV provoca um efeito 

imunossupressivo, reduzindo o número das CLs no epitélio das lesões 

infectadas por esse vírus (VIAC et al.,  1990; CONNOR et al. ,  1999; MOTA et 

al. ,  1999; HUBERT et al.,  2005). Tal  premissa suscitou-nos a presente 

investigação, onde se analisou a marcação imuno-histoquímica das LCs em 

casos de carcinomas epidermóides orais infectados pelo HPV, fato que até 

então não têm sido descri to na literatura pertinente. 

Alguns autores afirmam que as células de Langerhans podem ser 

identificadas através da marcação imuno-histoquímica da proteína anti S-100.  

Ressalta-se que, embora a proteína S-100 não seja um marcador específico 

para estas células, a localização e a morfologia dendrítica peculiar das células 

de Langerhans são úteis para sua distinção com este marcador (REICHHART 

et al.,  1991; PINTO JÚNIOR et al .,  1994; JOHNSON et al. ,  2000; LEVI et al.,  

2005).  Embasados por esses relatos, utilizamos a marcação imuno-

histoquímica através do anticorpo anti S-100 para evidenciar as CLs nos casos 

de CEOs. 

Dos 27 espécimes de CEOs analisados,  todos os casos apresentaram 

marcação positiva para células de Langerhans (S-100+), fato também 

evidenciado por Kurihara, Hashimoto (1985), Mota et al . (1999), Sobhani et  

al. (2002) e Karakök et al. (2003), que analisaram casos de CEOs, lesões  

intraepiteliais cervicais e carcinomas de laringe, respectivamente. Os 

primeiros autores verificaram que as CLs eram menos freqüente nos ninhos 

tumorais do que nas áreas periféricas da lesão, contudo, isso não fora 

evidenciado no presente trabalho (Figura 10). 
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Na nossa pesquisa, em média,  49,48±30,89 células de Langerhans foram 

marcadas para o anticorpo anti S-100. Esse resultado difere bastante daqueles 

encontrados na literatura. Connor et al.  (1999) encontraram em neoplasias 

intraepiteliais cervicais de alto grau cerca de 6,0± 2,3 CLs imunomarcadas;  

Karakök et al. (2003) observaram 5,3±7,9 CLs S-100+ em carcinoma de 

células escamosas de laringe. 

 No trabalho de Hubert  et al.  (2005) cerca de 3 CLs foram evidenciadas  

em carcinomas cervicais uterinos,  enquanto que Levi et al . (2005) 

encontraram uma média de 6,1 CLs imunomarcadas em neoplasias 

intraepiteliais de alto grau. 

Esses resultados discrepantes podem ser um reflexo da heterogeneidade 

quanto aos tipos de lesões analisadas, bem como das diversas localizações 

destas, pois apesar das semelhanças das mucosas, cada uma tem suas 

peculiaridades. Ressalta-se ainda que diferentes metodologias foram 

utilizadas nesses estudos. 

No que concerne à infecção pelo HPV e as células de Langerhans, 

verificamos uma grande variação no número dessas células imunomarcadas,  

porém não encontramos diferença estatística significativa entre a quantidade 

de células de Langerhans e a presença do HPV nos casos de CEOs analisados 

(Tabela 04). Discordando desse achado, Miyagi et al. (2001) encontraram 

maior quantidade de CLs nos tumores infectados pelo HPV (mais de 100 

células por campo) em comparação com as lesões não infectadas por esse 

vírus (menos de 10 células por campo) nos espécimes de adenocarcinoma e 

carcinoma de células escamosas de pulmão.  
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Nosso resultado corrobora com os achados de Uchimura et  al. (2004) 

que não observaram diferença na densidade das CLs entre os grupos HPV 

positivo e negativo em lesões de cérvice uterina.  Esses autores, porém, 

encontraram alteração na morfologia dessas células, mudando de sua forma 

dendrítica característica para um formato mais arredondado, nos casos com 

lesões virais (HPV positivas). Entretanto, esse fato não foi  evidenciado na 

presente pesquisa (Figura 07).  

Essa divergência observada nesses estudos pode refletir as 

peculiaridades na localização das lesões, tendo em vista que a mucosa oral  

assemelha-se com a cervical, contudo, difere consideravelmente do epitél io 

pulmonar. 

Apesar de não ter t ido diferença significativa entre a quantidade de  

CLs e a presença do HPV, é digno de nota que verificamos uma tendência 

para haver uma menor quantidade de CLs S-100+ nos casos HPV positivos 

(Tabela 04). De conformidade com essa observação, Connor et  al. (1999) 

encontraram que as CLs estavam significativamente reduzidas nos casos de 

neoplasias cervicais HPV positivas quando comparadas com as lesões HPV 

negativas. Concordamos com Arany, Tyring (1998), em que sugerem que essa 

depleção das CLs, aparentemente esteja associada com a replicação do HPV, 

pois as oncoproteínas desse vírus pode afetar a apresentação de antígeno. 

Analisando estatisticamente a quantidade de células de Langerhans de 

uma forma diferente, categorizamos este dado em alta e baixa quantidade de 

CLs conforme a mediana buscando-se a associação entre esta variável e a 

infecção pelo HPV. Contudo, como demonstrado anteriormente (Tabela 05) 

não houve associação entre a quantidade de CLs marcadas pelo anticorpo anti  
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S-100 e os casos HPV positivos e negativos de carcinomas epidermóides orais 

na amostra estudada.  

Até os dias atuais,  não há nenhum trabalho na literatura 

correlacionando as CLs e o HPV em carcinoma epidermóide oral, por isso,  

torna-se difícil  comparar os dados do presente trabalho com os da li teratura 

nesta neoplasia especificamente. 

Esses achados conduzem-nos a especular que a infecção pelo HPV 

provoca uma alteração no sistema imunológico, por interferir  na apresentação 

do antígeno associado às células de Langerhans, possibilitando uma evasão 

desse mecanismo de defesa. 

Na maioria dos relatos de cérvice uterina tem-se evidenciado uma 

redução no número das células de Langerhans com as alterações de natureza 

displásica nas lesões desta localização. Viac et al. (1990) observaram uma 

redução do número das CLs em lesões intraepiteliais cervicais; Mota et al .  

(1999) verificaram uma diminuição progressiva no número das CLs com o 

aumento da severidade da neoplasia; Connor et al . (1999) evidenciaram um 

menor número das CLs  nos casos de neoplasias intracervicais uterinas e 

Hubert et al . (2005) observaram que a densidade das CLs encontrava-se 

diminuída nas lesões intraepiteliais e nos carcinomas cervicais. Por outro 

lado, Gonçalves et al. (2004) e Levi et al. (2005) verificaram um aumento no 

número das CLs de acordo com a severidade das lesões.  

Com relação à análise da quantidade de células de Langerhans marcadas  

pelo anticorpo anti S-100 e a gradação histológica de malignidade, 

verificamos que o número de CLs imunomarcadas variou consideravelmente 

nos casos de CEOs de alto grau de malignidade (Figura 12), demonstrando 
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uma menor mediana nos casos de baixo grau em comparação aos  de alto grau 

de malignidade, porém, não houve diferença significativa estatist icamente,  

apesar do nível de significância encontrar-se no limite do adotado nesse 

trabalho (p < 0,05)(Tabela 06). 

O resultado dessa análise contrasta com os descritos na literatura, como 

os encontrados por Kurihara, Hashimoto (1985), Pinto Júnior et al. (1994),  

Arany et al. (1998) e Albuquerque Júnior et al. (2003), nos quais observaram 

que havia uma redução quantitativa das CLs nos casos de CEOs de alto grau 

com à relação aos de baixo grau de malignidade. O que observamos nesse 

estudo foi uma certa tendência para os casos de alto grau apresentarem uma 

maior quantidade de CLs imunomarcadas.  

O teste de correlação de Spearman foi aplicado para verificar a  

correlação entre a quantidade de células de Langerhans marcadas pelo 

anticorpo anti S-100 e a gradação histológica de malignidade, demonstrando 

uma fraca correlação positiva entre essas variáveis (r=0,308), podendo a 

mesma ser devido ao acaso. 

Tendo em vista que se tem encontrado relação das células de 

Langerhans nas neoplasias cervicais, e como as mucosas oral e cervical são 

semelhantes, seria esperado que houvesse correlação entre as CLs e alterações 

morfológicas dos casos de CEOs analisados. 

Por conta da escassez de trabalhos descri tos na literatura envolvendo o 

HPV, as células de Langerhans e o carcinoma epidermóide oral, é  

extremamente difícil  comparar os resultados dessa pesquisa, e assim, maiores 

inferências não puderam ser deduzidas. Contudo, convém salientar, que 
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embora não demonstrado estatisticamente, pode-se observar que o sistema 

imunológico, especificamente a CL, encontra-se alterado pela presença do 

HPV nos casos de CEOs. 

Finalmente, sugerimos que mais estudos serão necessários nessa área,  

buscando elucidar a correlação entre as células de Langerhans e o  

Papilomavírus Humano no câncer oral. 
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7. CONCLUSÕES 

Baseados nos resultados obtidos,  concluímos que: 

• Não houve associação entre a marcação imuno-histoquímica das  

células de Langerhans (S-100+) e a infecção pelo HPV nos casos de 

carcinomas epidermóides orais analisados. 

• Não houve relação entre a gradação histológica de malignidade e 

a quantidade de células de Langerhans imunomarcadas (S-100+) na amostra 

estudada. 

• Não houve diferença na idade entre os casos de carcinomas 

epidermóides orais HPV positivos e negativos. 

• Não existiu associação entre o sexo, a localização ou a gradação 

histológica de malignidade e a presença do HPV nos casos de carcinomas 

epidermóides orais analisados. 



106

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



107

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1

ABBAS, A. K; LICHTMAN, A. H. Imunologia celular e molecular.  5 ed.  

Rio de Janeiro:  Elsevier, 2005. 580p. 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, R. L. C. Expressão imuno-histoquímica das 

oncoproteínas C-erb-2 e Bcl-2 e das células de Langerhans em carcinoma

epidermóide oral .  2002. 125f. Tese (Doutorado em Patologia Oral) – 

Departamento de Odontologia, Universidade Federal  do Rio Grande do Norte,  

Natal . 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, R. L.C. et al.  Correlation of c-erbB-2 and S-100 

expression with the malignancy grading and anatomical si te in oral  squamous 

cell carcinoma. Int J Exp Path ,  v.84, p.256-65, 2003. 

ALEOTTI, A. et  al.  Birbeck granules:  contribution to the comprehension of 

intracytoplasmatic evolution. J Submicrosc Cytol Pathol ,  v.30, n.2, p.295-

298, apr.1998. 

ARANY, I.  et al.  Tumor differentiation-dependent local immunity in human 

head and neck cancers.  Cancer Lett ,  v.123, p.173-176, 1998. 

ARANY, I.;  TYRING, S. Status of local cellular immunity in interferon-

responsive and nonresponsive Human Papillomavirus-associated lesions. Sex 

Trans Dis ,  v. 23,  n.6, p.475-480, nov/dez. 1998. 

ARDAVÍN, C.et al.  Origin and differentiat ion of dendritic cells. Trends 

Immunol ,  v.  22, n.12, p.691-700, dec.2001. 

                                                
1 Normatizada de acordo com a NBR 6023/2000 



108

BARRETT, A.W; CRUCHLEY,A.T.; WILLIAMS, D.M. Oral Mucosal  

Langerhans’Cells. Crit Rev Oral Biol Med, v.7, n.1,p. 36-58, 1996. 

BOUDA, M. et al.  “High risk” HPV type are frequently detected in 

potentially malignant anda malignant oral lesions, but not in normal oral  

mucosa. Mod Pathol ,  v.13, n.6, p.644-653, 2000.

BRASIL. Ministério da Saúde. Insti tuto Nacional do Câncer (INCA), 2006. 

Disponível  em: < http://www.inca.gov.br> Acesso em 23/01/2006. 

BRYNE, M. Is the invasive front of an carcinoma the most important area for 

prognostication?Oral Dis,  v.4,  p.70-77, 1998.  

CHANG, F. et al.  Human papillomavirus (HPV) infections and their 

associations with oral disease. J Oral Pathol Med ,  v.20, p.305-317, 1991.  

COSTA, A.L.L.et al . Oral squamous cell carcinomas: retrospective study of 

389 cases.  J Dent Res ,  v.79, n.5, p.1094, 2000. 

COSTA, A.L.L.et al. Correlação entre a classificação TNM, gradação 

histológica e localização anatômica em carcinoma epidermóide oral. Pesqui 

Odontol Bras ,  v.  16,  n.3, p.216-220, 2002. 

COSTA, A.L.L.; ARAÚJO JÚNIOR, R.F.; RAMOS, C.C.F. Correlação entre a 

classificação clínica TNM e as característ icas histológicas de malignidade do 

carcinoma epidermóide oral .  Rev Bras. Otorrinol ,  v.71, n.2,  p.181-187, 

mar/abr, 2005. 



109

CONNOR, J.P.et al.  Evaluation of Langerhans`cells in the cervical epithelium 

of women with cervical intraepithelial neoplasia. Gynecol Oncology ,  v.75, 

p.130-135, 1999.  

CORRENTI, M.; RIVERA, H.; CAVAZZA, M.E. Detection of human 

papillomavirus of high oncogenic potential in oral squamous cell carcinoma 

in a Venezuelan population. Oral Dis ,  v.  10,  p.163-166, 2004. 

D'COSTA, J. et al. Detection of HPV-16 genome in human oral cancers and 

potentially malignant lesions from India.  Oral Oncol ,  v.34, p.413-20, 1998. 

DE VILLIERS, E-M. Heterogeneity of the human papillomavirus group .  J 

Virol ,  v.  63, n.11, p.4898-4903, nov.1989. 

DE VILLIERS, E-M. et al . Classification of papillomaviruses. Virology ,  

v.324, p.17-27, 2004. 

DOORBAR J. The papillomavirus life cycle.  J Clin Virol ,  v.32S, p.S7-S15, 

2005. 

FLAITZ, C.M.; HICKS, M.J. Molecular piracy: the viral link to 

carcinogenesis. Oral Oncology ,  v.34, p.448-453, 1998. 

GIANNINI, S.L. et al. Influence of the mucosal epithelium microenviroment 

on Langerhans cells: implications for the development of squamous 

intraepithelial  lesions of the cervix. Int J Cancer ,  v.97, p.654-659, 2002. 



110

GILLISON, M. et al. Evidence for a causal association between human 

papillomavirus and a subset of head and neck cancers.  J Natl Cancer Inst ,  

v.92, n.9,  p.  709-720, may. 2000. 

GIOVANNELLI, L. et al. Human Papillomavirus DNA in oral  mucosal lesion. 

J Infec Dis ,  v. 185, p.833-836, 2002. 

GONÇALVES, M.A.G. et al. Langerhans’ cell  count and HLA class II profile 

in cervical intraepithelial neoplásica in the presence or absence of HPV 

infection. Eur J Obst Gynecol Reprod Biol ,  v. 114, p.221-227, 2004. 

HASSÉUS, B. et  al.  Langerhans cells from human oral  epithelium are more 

effective at stimulating allogeneic T cells  in vitro  than Langerhans cells from 

skin.  Clin Exp Immunol ,  v.136, p.483-489, 2004. 

HUBERT, P. et al. E-cadherin-dependent adhesion of dendritic and 

Langerhans cells to keratinocytes is defective in cervical human 

papilomavírus-associated (pre)neoplastic lesions. J Pathol ,  v.206, p.346-355, 

2005. 

IAMAROON, A. et  al . Analysis of 587 cases of oral squamous cell  carcinoma 

in northern Thailand with a focus on young people .  Int J Oral Maxillofac ,  v.  

33, p. 84-88, 2004. 

IBIETA, B.R. et al . Human papiloma virus in oral squamous cells carcinoma 

in a Mexican population. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol  

Endodontics, v.99, n.3,  p.311-315, mar. 2005. 



111

JOHNSON, S.K. et  al.  Immune cell infiltrates and prognosis in primary 

carcinoma of the lung. Lung Cancer ,  v.27, p.27-35, 2000.   

KADEMANI, D. et al. Prognostic factors in intraoral  squamous cell  

carcinoma: The influence of histologic grade .  J Oral Maxillofac Surg ,  v. 63,  

p. 1599-1605, 2005. 

KARAKÖK, M. et al. Langerhans cells related inflammatory reaction in 

laryngeal squamous cell carcinoma. Auris, Nasus, Larynx ,  v.30, p.81-84, 

2003. 

KELLER, R. Dendritic cells: their significance in health and disease.

Immunology Letters ,  v.78, p.113-122, 2001.  

KOJIMA, A. et al . Human papillomavirus type 38 infection in oral squamous 

cell carcinomas. Oral Oncology ,  v.38, p.591-596, 2002. 

KURIHARA, K; HASHIMOTO, N. The pathological  significance of 

Langerhans cells in oral cancer.  J Oral Pathol ,  v.14, p.289-298, 1985. 

LEVI, G. et al . Relationship between HIV viral load and Langerhans cells of 

the cervical epithelium. J Obstet Gynaecol Res ,  v.31, n. 2, p. 178-184, apr,  

2005. 

LINS, R D. A. U. et al. Células dendríticas: Origem, distribuição, morfologia,  

estrutura, atividade funcional e métodos de identificação. RBPO ,  v.2, n.3,  

p.29-35, jul/set.  2003. 



112

LOMBARDI, T.; HAUSER, C.; BUDTZ-JÖRGENSEN, E. Langerhans cells:  

structure, function and role in pathological condit ions. J Oral Pathol Med ,  

v.22, p.193-202, 1993. 

MATSUE, H; TAKASHIMA, A. Apoptosis in dendrit ic cell biology. J 

Dematol Science ,  v.20, p.159-171, 1999. 

MCLELLAN, AD; KÄMPGEN,E. Functions of mieloid and lymphoid dendritic 

cells.  Immunol Lett ,  v.72, p.101-105, 2000.  

MCMURRAY, H.R. et al . Biology of human papil lomaviruses. Int J Exp 

Path ,  v.82, p.15-33, 2001. 

MILLER, C. S.; JOHNSTONE B. M. Human papillomavirus as a risk factor 

for oral squamous cell carcinoma: A meta-analysis, 1982-1997. Oral Surg 

Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endodontics, v.91, n.6,  p.622-635, june.  

2001. 

MIRANDA, J.L. Expressão das proteínas da matriz extracelular em 

carcinoma epidermóide de lábio inferior e língua .  2002.119p. Tese 

(Doutorado) – Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte,  Natal. 

MIYAGI, J. et al.  Extremely high Langerhans cell  infiltration contributes to 

favourable prognosis of HPV-infected squamous cell  carcinoma and 

adenocarcinoma of the lung. Histopathol ,  v.38, p.  355-367, 2001. 

MORRIS H.; PRICE S. Langerhans’ cells, papillomaviruses and oesophageal 

carcinoma: A hypothesis.  S Air Med J ,  v. 69,n.41, p.413-417, 1986. 



113

MOTA, F. et al . The antigen-presenting environment in normal and human 

papillomavirus(HPV)-related premalignant cervical epithelium. Clin Exp 

Immunol ,  v.116, p.33-40, 1999. 

NAGPAL, J.K.; DAS, B.R. Oral cancer:  reviewing the present understanding 

of its molecular mechanism and exploring the future directions for its  

effective management. Oral Oncol ,  v.39, p.213-221, 2003. 

NEVILLE, B.W. et  al.  Patologia epitelial.  In      .  Patologia Oral & 

Maxilofacial .  2. ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. Cap.10, p.  

303- 372. 

OLIVEIRA, M.C.; SOARES, R.C.; COSTA, A.L.L. Ação oncogênica do 

papilomavírus humano. RBPO ,  v.1, n.1,  p.29-38, out/dez.  2002. 

OLIVEIRA, M.C. et  al. Aspectos morfológicos que sugerem a presença do 

papilomavírus humano (HPV) em lesões do epitélio de revestimento da 

mucosa oral. RBPO ,  v.2,  n.2,p.34-43, abr/ jun. 2003.  

OLIVEIRA, M.C. Papilomavírus Humano (HPV) de alto risco e sua relação 

com a expressão das proteínas p53 e bcl-2 em carcinomas epidermóides 

orais.  2005.105f. Tese (Doutorado em Patologia Oral) – Departamento de 

Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal . 

PETERS, J.H. et  al. Dendritic cells: from ontogenetic orphans to 

myelomonocytic descendants. Immunol Today ,  v.17, n.6, p.273-278,1996. 

 PINTO JÚNIOR, D. dos S. et al . A célula de Langerhans e o prognóstico dos 

carcinomas epidermóides. RPG ,  v.1,  n.2, p.10-13, abr/jun.1994.  



114

RAPP, L.; CHEN J.  The papillomavirus E6 proteins.  Bioch Biophy Acta ,  

v.1378, p.  F1-19, 1998. 

REGEZI, J . A; SCIUBBA, J. J . Condições ulcerativas. In:       .   Patologia 

bucal: correlações clinicopatológicas.  3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000. Cap. 2, p. 27-75. 

REICHHARDT, M. et  al. Células de Langerhans na gengiva inflamada:  

Identificação por meio da proteína S-100 das células de Langerhans na 

gengiva inflamada. Rev APCD,  v.45, n.2,p.425-428, mar/abr. 1991. 

REMMERBACH, T.W. et al.  PCR detection of human papillomavirus of the 

mucosa: comparation between MY09/11 and GP5+/6+ primer sets. J Clin

Virol ,  v.30, p.302-308, 2004. 

SCHWARTZ, S.R. et  al. Human papil lomavirus infection and survival in oral  

squamous cell cancer: a population-based study. Otolaryngol Head Neck 

Surg ,  v.125, n.1,  p.1-9,  jul . 2001. 

SCULLY, C.; PRIME, S.; MAITLAND, N. Papillomaviruses:  Their possible 

role in oral disease. Oral Surg Oral Med Oral Pathol ,  v.60, n.2, p.166-174, 

1985. 

SCULLY, C. Oral squamous cell carcinoma; from an hypothesis about a virus,  

to concern about possible sexual transmission. Oral Oncology, v.38, p.227-

234, 2002. 

SCULLY, C. Oral cancer; evidence for sexual transmission. Br Dent Journal ,  

v.199, n.4, p.203-207, aug.2005. 



115

SHIMA, K. et  al .Incidence of human papilomavírus 16 and 18 infection and 

p53 mutation in patients with oral squamous cell in Japan. Br J Oral

Maxillofac Surg ,  v.38, p.445-450, 2000. 

SILVA, M.S.A. et al . O papel do HPV na etiologia do câncer de boca. Rev.  

ABO Nac, v.12, n.6,  p.349-352, dez/jan. 2005. 

SOARES, C.P. et  al .  Presença do papilomavírus humano em lesões malignas 

de mucosa oral.  Rev Soc Bra Med Trop ,  v.35, n.5,  p.439-444, set/out.2002. 

SOARES, R.C. Estudo da detecção do DNA do Papilomavírus Humano 

(HPV) e da expressão imuno-histoquímica de proteínas do ciclo celular .  

2005. 95f. Tese (Doutorado em Patologia Oral) – Departamento de 

Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal . 

SOBHANI, I. et al. Effect of anal epidermoid cancer-related viruses on the 

dendritic (Langerhans’) cells of the human anal mucosa. Clin Cancer Res ,  

v.8,  p.2862-2869, sept, 2002. 

SOUSA, C.R.; SHEAR, A.; KAYE, P. The role of dendritic cells in the 

indution and regulation of immunity to microbial infection. Curr Opin

Immunol ,  v.1, p.392-399, 1999. 

SOUSA, F.A.C.G. et al. Alterações gênicas e câncer bucal – uma breve 

revisão. RBPO ,  v.3, n.1,p.20-25, jan/mar.  2004. 

SUGERMAN, P.B; SHILLITOE, E.J. The risk human papil lomaviruses and 

oral cancer: evidence for and against a causal relationship. Oral Dis ,  v. 3,  

p.130-147, 1997. 



116

SUGIYAMA, M. et al.  Detection of human papillomavirus-16 and HPV-18 

DNA in normal, dysplastic, and malignant oral epithelium. Oral Surg Oral 

Med Oral Pathol Oral Radiol Endodontics, v. 95, n. 5,  p.594-600, may.  

2003.  

SUMMERSGILL, K.F. et al .  p53 Polymorphism, human papaillomavirus 

infection in the oral cavity,  and oral cancer. Oral Surg Oral Med Oral 

Pathol Oral Radiol Endodontics,  v.90, n.3,  p.334-339, sept.  2000. 

SYRJÄNEN, S. Human papilomavírus (HPV) in head and neck cancer. J Clin 

Virol ,  v.32S, p.S59-S66, 2005. 

TERAI, M.; TAKAGI, M. Human papillomavirus in the oral cavity.  J Oral 

Pathol Med ,  v. 6, p.1-12, 2001. 

TINOCO, J.A. et al. Correlação da infecção viral pelo papilomavirus humano 

com as lesões papilomatosas e o carcinoma epidermóide na boca e orofaringe.  

Rev Assoc Med Bras ,  v.50, n.3,  p.252-256, 2004. 

UCHIMURA, N.S. et al . Evaluation of Langerhans’ cells in human 

papillomavirus-associated squamous intraepithelial lesions of the uterine 

cervix. Clin Exp. Obst & Gyn ,  v.XXXI,  n.4, p.260-262, 2004. 

UOBE, K. et al.  Detection of HPV in Japanese and Chinese oral carcinomas 

by in situ  PCR. Oral Oncology ,  v.37, p.146-152, 2001. 

VENTURI, B.R.M.;  CABRAL, M.G.; LOURENÇO, S.Q.C. Carcinoma de 

células escamosas oral - contribuição de vírus oncogênicos e alguns 

marcadores moleculares no desenvolvimento e prognóstico da lesão: uma 

revisão. Rev.Bras .  Otorrinol ,  v.70, n.3,  p.385-392, mai/ jun. 2004. 



117

VIAC, J. et al. Langerhans cells and epithelial cell modifications in cervical  

intraepithelial neoplasia: Correlation with Human Papillomavirus infection. 

Immunobiol ,  v.180, p.328-338, 1990. 

VILLA, L.L. Human papillomaviruses and cervical cancer. Advanc Canc Res ,  

v. 71, p.321-341, 1997.  

VILLA, L.L. et al . Past, present, and future of HPV research: highlights from 

the 19th International Papillomavirus Conference- HPV 2001. Virus Res ,  

v.89, p. 163-173, 2002. 

ZHANG, Z-Y. et al . Human papillomavirus type 16 and 18 DNA in oral 

squamous cell carcinoma and normal mucosa. Int J Oral Maxillofac Surg ,  

v.33, p.71-74, 2004. 

ZUR HAUSEN, H. Papillomavirus infections – a major cause of human 

cancers.  Bioch Biophy Acta ,  v.  1288, p.F55-F78, 1996. 

ZUR HAUSEN, H. Papillomaviruses in Human Cancers. Proc Assoc Am

Phys ,  v. III,  n.6,  p.581-587, 1999. 

ZUR HAUSEN, H. Papillomaviruses causing cancer: evasion from host-cell  

control in early events in carcinogenesis.  J Nati Canc Inst ,  v.92, n.9, p.690-

698, may. 2000. 

ZUR HAUSEN, H. Papillomaviruses and cancer: from basic studies to clinical 

application. Nature ,  v.2,  p.  342-350, may. 2002. 



118

ANEXOS



119

ANEXO 1 

Ficha de avaliação dos casos em relação à gradação histológica de malignidade

CASO Grau 
ceratinização 

Pleomorfismo Padrão de 
invasão 

Infiltrado Total 
escore 

Gradação
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ANEXO 2 

Ficha de contagem da quantidade de células de Langerhans S-100+

CASO HPV Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5 TOTAL
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ANEXO 3 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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