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RESUMO 

 

 

 

“Não se glorie o sábio em sua sabedoria 

nem o forte em sua força, nem o rico em sua 

riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto: 

em compreender-me e conhecer-me, pois eu 

sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e 

com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas 

que me agrado, declara o Senhor”. 

Jeremias 9:23-24 
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RESUMO 

 

O carcinoma epidermóide de lábio inferior está entre as lesões malignas mais comuns da 

região oral e maxilofacial, com prognóstico bom, em mais de 90% dos pacientes com 

sobrevida de 5 anos. Nestas lesões, o desenvolvimento de metástase linfonodal diminui 

sobremaneira o prognóstico e tem sido associado à formação de novos vasos linfáticos. Tem 

sido sugerido o importante papel do fator de crescimento endotelial vascular-C (VEGF-C), do 

receptor tipo 3 do VEGF (VEGFR-3) e do fator 1 induzido por hipóxia (HIF-1) neste 

processo. O objetivo desta pesquisa foi avaliar as imunoexpressões de VEGF-C, VEGFR-3, 

HIF-1α e a densidade linfática intra e peritumoral em carcinomas epidermóides de lábio 

inferior metastáticos e não-metastáticos, correlacionando-as com parâmetros 

clinicopatológicos e prognósticos. A amostra foi constituída por 50 casos de carcinoma 

epidermóide de lábio inferior, 25 com metástase linfonodal regional e 25 sem metástase. 

Foram avaliados os percentuais de células imunomarcadas para os anticorpos anti-VEGF-C, 

anti-VEGFR-3 e anti-HIF-1α, no front de invasão e no centro tumoral. A densidade 

microvascular linfática (LMVD) foi estabelecida por meio da soma da contagem de 

microvasos linfáticos imunomarcados pelo anticorpo anti-D2-40, em cinco campos (200×), 

em uma área de avaliação com 0,7386 mm
2
. A invasão dos vasos linfáticos por células 

neoplásicas também foi avaliada. A imunomarcação foi relacionada com a presença e 

ausência de metástase, estadiamento clínico TNM, recidiva local, desfecho da doença 

(remissão da lesão ou óbito dos pacientes) e gradação histológica. A análise das densidades 

linfáticas intra e peritumorais não demonstrou associação significativa com os parâmetros 

clinicopatológicos, prognósticos e imunoexpressões de VEGF-C, VEGFR-3 e HIF-1α (p > 

0,05). Houve fraca correlação positiva, significativa, entre as densidades linfáticas intra e 

peritumorais (r = 0,405; p = 0,004). O VEGF-C não exibiu associação significativa entre os 

parâmetros clinicopatológicos e prognósticos avaliados (p > 0,05). Para o VEGFR-3, houve 

escassa marcação membranar e intensa e homogênea marcação citoplasmática nas células 

neoplásicas. O percentual de positividade citoplasmática do VEGFR-3, no centro tumoral, 

exibiu associação estatisticamente significativa com a presença de metástase (p = 0,009), 

óbito dos pacientes (p = 0,008) e gradações histológicas de malignidade proposta por Bryne et 

al. (1992) (p = 0,002) e pela Organização Mundial de Saúde (p = 0,003). Uma fraca 

correlação, estatisticamente significativa, entre a imunoexpressão de VEGF-C e VEGFR-3 

citoplasmática (r = 0,358; p = 0,011) e entre os percentuais de positividade citoplasmática de 

VEGFR-3 no front de invasão e no centro tumoral (r = 0,387; p = 0,005) também foi 

demonstrada. Não foi observada associação entre o HIF-1α os parâmetros clinicopatológicos, 

prognósticos e o VEGF-C e VEGFR-3. O percentual de positividade nuclear para HIF-1α foi 

significativamente maior nos casos sem invasão dos linfáticos peritumorais (p = 0,040). Com 

base nos resultados pode-se concluir que a maior expressão citoplasmática de VEGFR-3, no 

centro tumoral, nos casos metastáticos, de alto grau de malignidade e pobremente 

diferenciados, contribui para pior evolução dos carcinomas epidermóides de lábio inferior, 

incluindo o óbito dos pacientes. As densidades linfáticas intra e peritumorais parecem não 

estar associadas ao densenvolvimento de metástase linfonodal nestes carcinomas. 

 

 

 

Palavras-chave: Carcinoma epidermóide; lábio inferior; Linfangiogênese; Fator induzido por 

hipóxia tumoral 1; Imuno-histoquímica. 
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ABSTRACT 

 

Squamous cell carcinoma of the lower lip is among the most common malignant tumors of the 

oral and maxillofacial region, with good prognosis in more than 90% of patients with 5-year 

survival. In these carcinomas, the development of lymph node metastasis decreases the 

prognosis and it has been associated with the formation of new lymphatic vessels. It has been 

suggested the important role of vascular endothelial growth factor-C (VEGF-C), the receptor 

type 3 VEGF (VEGFR-3) and hypoxia-induced factor 1 (HIF-1) in this process. The aim of 

this study was to evaluate the immunoexpression of VEGF-C, VEGFR-3 and HIF-1α and 

correlate with intra and peritumoral lymphatic density in squamous cell carcinomas of the 

lower lip metastatic and non-metastatic. The sample consisted of 50 cases of squamous cell 

carcinoma of lower lip, of which 25 had regional lymph node metastasis and 25, absence of 

metastasis. The percentages of cells immunostained for VEGF-C, VEGFR-3 and HIF-1α in 

front of tumor invasion and in the center of tumor were evaluated. Microvessel density 

lymphatic (MDL) was determined by the counting of lymph microvessels immunostained by 

the anti-D2-40 in five fields (200×), in an area of evaluation with 0.7386 mm
2
. The invasion 

of the lymph vessels by malignant cells was also evaluated. Immunostaining was correlated 

with the presence and absence of metastasis, TNM clinical stage, local recurrence, disease 

outcome (remission of injury or patient death) and histological grading. The analysis of intra 

and peritumoral lymphatic density showed no significant association with clinicopathological 

parameters and immunoexpressions of VEGF-C, VEGFR-3 and HIF-1α (p > 0,05). There was 

a weak positive correlation, significant, between intra and peritumoral lymphatic density (r = 

0,405; p = 0,004). VEGF-C showed no significant association with clinicopathological and 

prognosis parameters (p > 0,05). For VEGFR-3, there was scarce membrane staining and 

intense and homogenous cytoplasmic staining in neoplastic cells. Percentage of positive 

cytoplasmic VEGFR-3 in center of tumor, exhibited a statistically significant association with 

metastasis (p = 0,009), patient death (p = 0,008) and histological grades of malignancy 

proposed by Bryne et al. (1992) (p = 0,002) and World Health Organization (p = 0,003). A 

low positive correlation was statistically significant between the immunoreactivity of VEGF-

C and VEGFR-3 cytoplasmic (r = 0,358; p = 0,011) and between the percentage of positive 

cytoplasmic VEGFR-3 in front of tumor invasion and in the center of the tumor (r = 0,387; p 

= 0,005) was also demonstrated. There was no association between HIF-1α, 

clinicopathological and prognosis parameters, and VEGF-C and VEGFR-3. The percentage of 

nuclear positivity for HIF-1α was significantly higher in cases without invasion of peritumoral 

lymphatic (p = 0,040). Based on the results we can conclude that most cytoplasmic expression 

of VEGFR-3 in center of tumor in metastatic cases, high degree of malignancy and poorly 

differentiated, contributes to poor outcome of squamous cell carcinoma of the lower lip, 

including patient death. Intra and peritumoral lymphatic density seems to be not associated 

with lymph node metastasis in these carcinomas. 

 

Keywords: Squamous cell carcinoma, lower lip,  lymphangiogenesis, tumor hypoxia-induced 

factor 1; Immunohistochemistry. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 4E-BPI  Do inglês 4E binding protein 1, traduzido como proteína 1 de ligação 4E. 

 AKT Do inglês protein kinase serine/threonine, traduzida como proteína quinase 

serina/treonina. 

 ARD1 Refere-se à enzima acetiltransferase ARD1. 

 ARNT Do inglês aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator, traduzido como 

receptor de hidrocarboneto aromático de translocação nuclear. 

 BAX Do inglês Bcl-2-associated X protein, refere-se à proteína BAX. 

 BCL-2 Do inglês B-cell CLL/Lymphoma 2, refere-se à proteína Bcl-2. 

 BCL-xL Do inglês B-cell Lymphoma-extra large, refere-se à proteína Bcl-xL. 

 bHLH Do inglês basic helix-loop-helix, pertencente à família basic helix-loop-

helix. 

 BSA Do inglês bovin serum albumin, traduzido como albumina de soro bovino. 

 CAIX Do inglês carbonic anhydrases IX, traduzido como anidrase carbônica IX. 

 CBP Do inglês CREB-binding protein, refere-se ao coativador transcricional 

CBP. 

 CCL21 Do inglês C-C chemokine ligand 21, refere-se à citocina CCL21. 

 CCR7 Do inglês C-C chemokine receptor type 7, traduzido como receptor de 

quimiocina tipo 7. 

 CD 34 Do inglês cluster of differentiation 34, traduzido como grupamento de 

diferenciação 34. 

 CD 105 Do inglês cluster of differentiation 105, traduzido como grupamento de 

diferenciação 105. 

 CEL Célula endotelial linfática. 

 CNTN-1 Do inglês glycosylphosphatidylinositol- anchored cell adhesion molecule, 

referente à proteína CNTN-1. 

 CXCR4 Do inglês C-X-C chemokine receptor type 4, traduzido como receptor de 

quimiocina tipo 4. 

 CXCR7 Do inglês C-X-C chemokine receptor type 7, traduzido como receptor de 

quimiocina tipo 7. 

 DNA Do inglês deoxyribonucleic acid, traduzido como ácido 

desoxirribonucleico. 

 EGFR Do inglês, epidermal growth factor receptor, traduzido como receptor do 
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fator de crescimento epidérmico. 

 elF-4E Do inglês, eukaryotic initiation factor-4E, traduzido como fator de 

iniciação eucariótico 4E. 

 ELISA Do inglês, enzyme-linked immunoabsorbent assay, referente ao teste 

enzimático ELISA. 

 ErbB-2 Do inglês, human epidermal growth factor receptor 2, refere-se à proteína 

ErbB-2. 

 ERK Do inglês, extracellular-signal regulated kinase, traduzido como quinase 

regulada por sinal extracelular. 

 ETBR Do inglês, receptor Endothelin-B, traduzido como receptor de endotelina. 

 FGF Do inglês, fibroblastic growth factor, traduzido como fator de crescimento 

fibroblástico. 

 FOXC2 Do inglês, forkhead box C2, refere-se ao fator de transcrição FOXC2. 

 GLUT-1 Do inglês, glucose transporter 1, traduzido como transportador de glicose 

1. 

 HIF-1 Do inglês, hypoxia-inducible fator 1, traduzido como fator 1 induzido por 

hipóxia. 

 HIF-1α Do inglês hypoxia inducible factor - 1α, traduzido como fator induzido por 

hipóxia- 1α. 

 HIF-1β Do inglês hypoxia inducible factor - 1β, traduzido como fator induzido por 

hipóxia- 1β. 

 HIF-2α-3α Diferentes isoformas de HIF-1α. 

 HPV Do inglês, human papiloma virus, traduzido como vírus do papiloma 

humano. 

 HRE Do inglês, hypoxia responsive elements, traduzido como elementos 

responsivos à hipóxia. 

 IFG Índice de Gradação histológica no front de invasão. 

 IGF Do inglês, insulin-like growth fator, traduzido como fator de crescimento 

semelhante à insulina. 

 INCA  Instituto Nacional do Câncer. 

 Ki-67 Refere-se ao antígeno celular Ki-67 ou ao anticorpo anti-Ki-67. 

 LMVD Do inglês, lymphatic microvessel density, traduzido como densidade 

microvascular linfática. 
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 LNRCC Liga Norte Rio-Grandense Contra o Câncer. 

 LYVE- 1 Do inglês, lymphatic vessel hyaluran receptor-1, traduzido como receptor 

de hialuronana de vasos linfáticos 1. 

 MAPK Do inglês mitogen-activated protein kinases, traduzido proteínas-quinase 

ativadas por mitógeno. 

 MEK Do inglês mitogen extracellular-signal regulated kinase, traduzido como 

proteínas-quinase ativadas por mitógeno e reguladas por sinalização 

extracelular. 

 mRNA  Do inglês messenger ribonucleic acid, traduzido como ácido ribonucléico 

mensageiro.  

 mTOR Do inglês, mammalian target of rapamycin, traduzido como alvo mamífero 

da rapamicina. 

 MNK Do inglês, MAPK-interacting kinases, traduzido  proteínas-quinase que 

interagem com MAPK. 

 MVD Do inglês, microvessel density, traduzido como densidade microvascular. 

 ODD Do inglês, oxygen-dependent degradation domain, traduzido como domínio 

de degradação dependente de oxigênio. 

 OMS Organização Mundial de Saúde. 

 NER Do inglês, nucleotide excision repair, traduzido como reparo por excisão de 

nucleotídeos. 

 p53 Do inglês, protein 53, refere-se ao gene P53 ou à proteína P53. 

 PAS Do inglês, Per-Arnt-Sim, refere-se ao domínio PAS presente em proteínas 

da família PAS. 

 PCNA Do inglês proliferation cell nuclear antigen, traduzido como antígeno 

nuclear de proliferação nuclear. 

 PCR Do inglês, polymerase chain reaction, traduzido como reação em cadeia da 

polimerase. 

 PDGF Do inglês, platelet-derived growth factor, traduzido como fator de 

crescimento derivado de plaqueta. 

 PHD Do inglês, prolyl hydroxylase, traduzido como prolil-hidroxilases.  

 PI3K Do inglês, phosphatidylinositol 3-kinase, traduzido como quinase 

fosfatidilinositol-3. 

 PKB Do inglês, protein kinase B, traduzido como proteína quinase B. 

 PKC Do inglês, protein kinase C, traduzido como proteína quinase C. 
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 PLGF Do inglês, placenta growth factor, traduzido como fator de crescimento 

placentário. 

 PROX-1 Do inglês, prospero related homeobox gene-1, traduzido como fator de 

transcrição homeobox. 

 PTEN Do inglês, phosphatase and tensin homolog, refere-se à proteína PTEN. 

 RAS Do inglês, rat sarcoma vírus, refer-se à proteína transdutora de sinal RAS. 

 ras Oncogene transdutor de sinal extracelular. 

 RNA Do inglês, ribonucleic acid, traduzido como ácido ribonucléico. 

 RNAis Do inglês, ribonucleic acid interference, traduzido como ácido ribonucléico 

de interferência. 

 ROS Do inglês, reactive oxygen species, traduzido como espécies reativas do 

oxigênio. 

 RT-PCR Do inglês, reverse transcription polymerase chain reaction, traduzido 

como reação da transcriptase reversa, seguida de reação em cadeia da 

polimerase. 

 S6K Do inglês, protein S6 kinase, traduzido como proteína-quinase S6. 

 SDF-1 Do inglês, stromal cell-derived fator 1, traduzido como  fator derivado de 

células estromais 1. 

 SGHM Sistema de gradação histológica de malignidade. 

 SLC Do inglês, lymphoid-tissue chemokine, traduzido como quimiocina de 

tecido linfoide. 

 SLP76 Do inglês, SH2 domain containing leukocyte protein of 76kDa, traduzido 

como proteína leucocitária de 76 kDa contendo o domínio SH2. 

 SNIP1 Do inglês, SMAD nuclear interacting protein 1, traduzido como proteína de 

interação nuclear com SMAD 1. 

 SOX18 Refere à proteína SOX18 codificada pelo gene SOX18. 

 SRC Oncogene responsável pela regulação do crescimento celular. 

 SYK Do inglês, spleen tyrosine kinase, traduzido como tirosina quinase do baço. 

 TAD-C Do inglês, carboxy-terminal transactivation domain, traduzido como 

domínio de transativação carboxi-terminal. 

 TAD-N Do inglês, amino-terminal transactivation domain, traduzido como 

domínio de transativação amino-terminal. 

 TGF-β Do inglês, transforming growth factor-β, traduzido como fator 
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transformador de crescimento-β. 

 TNM Do inglês, tumor-node-metastasis, traduzido como tamanho do tumor, 

envolvimento do linfonodo regional e envolvimento por metástases à 

distância.  

 UICC  União Internacional Contra o Câncer. 

 UV Ultravioleta. 

 VEGF Do inglês, Vascular endothelial growth factor, traduzido como fator de 

crescimento endotelial vascular. 

 VEGF-A-F Fatores de crescimento da família VEGF. 

 VEGFR-1 Do inglês, Receptor Vascular endothelial growth fator 1, traduzido como 

receptor 1 do fator de crescimento endotelial vascular. 

 VEGFR-2  Do inglês, Receptor Vascular endothelial growth fator 2, traduzido como 

receptor 2 do fator de crescimento endotelial vascular. 

 VEGFR-3 Do inglês, Receptor Vascular endothelial growth fator 3, traduzido como 

receptor 3 do fator de crescimento endotelial vascular. 

 VEZF1 Do inglês, Vascular endothelial zinc finger-1, refer-se àproteína VEZF1. 

 VHL Gene de supressão tumoral Von Hippel Lindau. 
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“O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria, e o 

conhecimento do Santo é entendimento.” 

Provérbios 9:10 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O carcinoma epidermóide de lábio inferior é uma das lesões malignas mais comuns da 

região oral e maxilofacial, constituindo entre 25% e 30% de todos os casos de carcinoma 

epidermóide oral (MORSELLI et al., 2007). Quando diagnosticado em fases iniciais, o 

prognóstico é considerado bom, com mais de 90% dos pacientes exibindo sobrevida de 5 

anos. Entretanto, 5% a 20% dos indivíduos, no momento do diagnóstico, apresentam 

metástases em linfonodos cervicais. Nestes casos, a taxa de sobrevida dos pacientes, em 5 

anos, pode se reduzir a apenas 30%, configurando um pior prognóstico (HASSON, 2008). 

Dentre os diversos mecanismos envolvidos no desenvolvimento de metástase 

linfonodal em neoplasias malignas epiteliais, destaca-se a formação de novos vasos linfáticos 

(KYZAS et al., 2005; SUGIURA et al., 2009; SARKIS et al., 2010). Neste contexto, estudos 

têm sugerido um papel importante de proteínas envolvidas na formação de novos vasos 

linfáticos como o VEGF-C, o VEGFR-3, bem como o HIF-1, particularmente em virtude da 

observação de correlações positivas entre a expressão destas proteínas com o HIF-1 

(KATSUTA et al., 2005; OKADA et al., 2005; SCHOPPMANN et al., 2006; 

SIMIANTONAKI et al., 2008). 

O VEGF-C, um dos membros da família de proteínas VEGF, constitui uma molécula 

crucial no processo de formação de novos vasos linfáticos. Por meio da interação com 

VEGFR-3, presente em células endoteliais linfáticas, o VEGF-C é capaz de estimular a 

proliferação, migração e sobrevida das células endoteliais linfáticas, promovendo, desta 

forma, a linfangiogênese (MAKINEN et al., 2001; MIYAHARA et al., 2007; ROSKOSKI, 

2007; LIANG et al., 2008). Trabalhos com carcinomas epidermóides orais têm verificado uma 

correlação positiva entre a expressão de VEGF-C e a densidade linfática tumoral (SEDIVY et 

al., 2003; LIANG et al., 2008; SIRIWARDENA et al., 2008). Além disso, maiores níveis de 

expressão de VEGF-C e maiores densidades linfáticas em carcinomas epidermóides orais têm 

sido associados com a presença de metástase linfonodal regional e estadiamento clínico mais 

avançado (SEDIVY et al., 2003; LIANG et al., 2008; SIRIWARDENA et al., 2008; 

SUGIURA et al., 2009). Em adição a estes achados, Warburton et al. (2007) verificaram uma 

associação entre a expressão de VEGFR-3 em carcinoma epidermóide oral e a presença de 

metástase cervical tardia. 
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O HIF-1, uma proteína heterodimérica constituída pelas subunidades HIF-1α e HIF-

1β, é capaz de promover a transcrição de diversos genes alvo envolvidos na progressão 

tumoral, como aqueles associados ao metabolismo energético anaeróbico, sobrevida celular, e 

angiogênese (SEMENZA, 2000). Em especial, a subunidade HIF-1α é responsável por 

estabilizar o fator de transcrição HIF-1 e determinar sua atividade biológica (WANG et al., 

1995; JIANG et al., 1996). Em carcinomas epidermóides orais, pesquisas têm demonstrado 

que maiores níveis de expressão de HIF-1α estão associados com a presença de invasão 

linfática, metástase linfonodal regional, estadiamento clínico mais avançado e menor índice 

de sobrevida dos pacientes (LIANG et al., 2008; LIN et al., 2008; UEHARA et al., 2009). 

A despeito dos diversos estudos mencionando a importância de VEGF-C, VEGFR-3 e 

HIF-1α, no desenvolvimento de metástases linfonodais em carcinomas epidermóides orais, até 

o momento, a atuação destas proteínas no processo metastático em carcinomas epidermóides 

de lábio inferior ainda não foi estudada. Dessa forma, o objetivo deste experimento foi avaliar 

as imunoexpressões das proteínas, VEGF-C, VEGFR-3 e HIF-1α e as densidades linfáticas 

intra e peritumorais, correlacionando-as com parâmetros clinicopatológicos e prognósticos em 

uma série de casos de carcinomas epidermóides de lábio inferior metastáticos e não-

metastáticos.  
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“Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois 

confio em teus mandamentos.”  

Salmos 116:66 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. CARCINOMA EPIDEMÓIDE ORAL  

 

2.1.1. Carcinoma Epidermóide Oral – Considerações epidemiológicas 

 

O câncer de boca, também intitulado câncer oral, encontra-se entre o sexto e oitavo 

tipo de câncer mais comum em todo o mundo, apresentando uma grande variabilidade de 

incidência entre os diversos países (SCULLY; BAGAN, 2009). No Brasil, este câncer é o 

quinto mais incidente em homens e o décimo primeiro em mulheres, sendo que a estimativa 

para o câncer de boca em 2012 é de 9.990 casos novos por 100.000 homens, e 4.180 por 

100.000 mulheres. Para o estado do Rio Grande do Norte, a incidência prevista é de 5 a 7% de 

todas as neoplasias malignas (INCA, 2012).  

O carcinoma epidermóide oral, também denominado de carcinoma de células 

escamosas ou carcinoma espinocelular, representa mais de 90% de todos os tumores malignos 

que acometem as estruturas orais e inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral - mucosa 

jugal, gengivas, palato duro, língua e assoalho de boca (JOHNSON et al., 2005; 

MAROCCHIO et al., 2010). Conforme definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

carcinoma epidermóide oral se caracteriza por uma neoplasia epitelial invasiva com variados 

graus de diferenciação escamosa e uma propensão a metástases linfonodais precoces 

(JOHNSON et al., 2005). 

De modo semelhante aos demais países, no Brasil - país de grande extensão territorial 

- a incidência de carcinoma epidermóide oral varia nas diferentes regiões possivelmente 

devido às diferenças locais na prevalência dos fatores de risco (COSTA; ARAÚJO; RAMOS, 

2005; LOSI-GUEMBAROVSKI et al., 2009). 

Os fatores de risco envolvidos na etiologia do carcinoma epidermóide oral são 

divididos em fatores extrínsecos e intrínsecos. Os fatores extrínsecos são o tabaco, álcool, 

vírus e a radiação ultravioleta (UV) principalmente para os carcinomas de lábio inferior. Já os 

fatores intrínsecos incluem alterações genéticas, hábitos alimentares, estado imunológico e 

saúde oral geral (McDOWELL, 2006; AMTHA et al., 2009; BAGAN; SCULLY, 2009). 
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Contudo, para o seu desenvolvimento, se faz necessária uma associação destes fatores, tendo 

em vista ser o carcinoma epidermóide oral uma doença de etiologia multifatorial (CURADO; 

HASHIBE, 2009; SCULLY; BAGAN, 2009). 

Corroborando a associação entre os fatores de riscos e o carcinoma epidermóide oral, 

estudos epidemiológicos evidenciam uma maior prevalência destes tumores em homens entre 

a sexta e sétima décadas de vida, por ser este grupo mais exposto, com o passar dos anos, aos 

fatores de risco (MOORE et al., 2000; NEVILLE et al., 2009). Porém, estudos recentes têm 

apresentado resultados diferentes em relação à frequência de câncer oral. Uma diminuição na 

incidência de carcinoma epidermóide oral em homens e um aumento entre as mulheres e 

grupos jovens têm sido observados (DAHLSTROM et al., 2008, MAROCCHIO  et al., 2010). 

Este fato pode ser atribuído às mudanças nos hábitos das mulheres como o consumo de álcool 

e tabaco, aumento na expectativa de vida e aumento de infecção pelo HPV (DURAZZO 2005, 

PAPAGEORGE 2007, CURADO, HASHIBE, 2009, PATEL 2011). 

O estudo de Marocchio et al. (2010), realizado na cidade de São Paulo analisou um 

total de 1.564 casos de carcinoma epidermóide oral no período de 1961 a 2008 na tentativa de 

detectar possíveis diferenças em relação aos dados epidemiológicos atuais desta lesão. A 

amostra foi dividida em quatro períodos de tempo: 1960-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-

2008. De fato, no último período foi encontrada uma maior incidência entre os homens 

comparativamente às mulheres (3:1), mas quando comparados os primeiros e os últimos 

períodos de tempo, a razão diminuiu significativamente (5.8:1 para 3:1).  

Os sítios anatômicos mais acometidos pelo carcinoma epidermóide oral refletem os 

diferentes fatores a que uma determinada população está exposta. Dessa forma, a língua tem 

sido o principal sítio de acometimento na Inglaterra, Estados Unidos e Coréia, provavelmente 

pelo consumo associado de tabaco e álcool (OLIVER; HELFRICK; GARD, 1996; SASAKI et 

al., 2005; CHOI et al., 2006). Na Ásia, países como Tailândia e Taiwan demonstraram ser a 

mucosa jugal a localização mais comum, devido ao hábito de mascar betel (FRITZ et al., 

2000; IAMAROON et al., 2004). Já em países tropicais como Austrália e Brasil, a alta 

incidência de carcinoma epidermóide de lábio inferior se deve principalmente à intensa 

exposição solar a que essa população está submetida (COSTA et al., 2002). 
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2.1.2.  Carcinoma Epidermóide Oral – Considerações clinicopatológicas 

 

O carcinoma epidermóide oral possui apresentação clínica variável, incluindo as 

formas leucoplásica, eritroplásica, eritroleucoplásica e úlceras nos padrões de crescimento 

exofítico e endofítico. No estágio inicial apresenta-se como uma mácula ou placa eritematosa 

ou leucoplásia bem delimitada. Com o passar do tempo essas placas tornam-se espessas com 

fissuras mais profundas, numerosas e desenvolvem irregularidades maiores na superfície. 

Uma lesão exofítica tipicamente apresenta superfície irregular, vegetante, papilar ou 

verruciforme e sua cor poderá variar da coloração normal ao vermelho ou branco dependendo 

da quantidade de ceratina e vascularização. O padrão de crescimento endofítico tem uma área 

central deprimida, de formato irregular, ulcerada, com borda arredondada com a mucosa 

normal, vermelha ou branca (CAMPISI et al., 2006; MCDOWELL, 2006; NEVILLE et al., 

2009).  

Para McDowell (2006), a apresentação típica é a presença de úlcera superficial 

assintomática. Esta úlcera superficial geralmente progride em um nódulo exofítico 

sintomático ou assintomático ou tumor com a superfície irregular. A maioria dos carcinomas 

epidermóides orais inicia como ulceração superficial progredindo para invasão direta das 

estruturas mais profundas (MCDOWELL, 2006). 

Histologicamente, o carcinoma epidermóide oral caracteriza-se como uma proliferação 

de células epiteliais malignas que invadem o tecido conjuntivo, dispostas isoladamente ou em 

grupos celulares, podendo formar cordões, ninhos e lençóis por vezes crescendo como 

entidades independentes dentro do conjuntivo. As células neoplásicas exibem 

hipercromatismo, pleomorfismo nuclear e celular, aumento do número de figuras de mitose, 

típicas ou atípicas (JONHSON et al., 2005; NEVILLE et al., 2009; BATISTA et al., 2010).  

A agressividade desses tumores está relacionada com diferentes fatores, incluindo 

tamanho e localização anatômica do tumor, grau histológico, nível de envolvimento dos 

tecidos vizinhos e presença de metástase no momento do diagnóstico (SILVEIRA et al., 

2007). Logo, a padronização de dados que possibilitem a classificação dos tumores de uma 

determinada localização anatômica e norteiem a conduta terapêutica para as diferentes 

apresentações dos cânceres em geral, são de grande valia para a seleção e avaliação do 

tratamento bem como estabelecimento do prognóstico dos tumores.  
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O sistema de estadiamento clínico de tumores (TNM) tem sido o padrão de 

classificação adotado para caracterizá-los e propor a terapia mais adequada, assim como, 

estimar a sobrevida dos pacientes (LOURENÇO et al., 2007). Este sistema foi desenvolvido 

por Pierre Denoix na França, entre os anos de 1943 e 1952 e, atualmente, encontra-se em sua 

sexta edição (KREPPEL, 2010).  

Este sistema está baseado na avaliação de três componentes para descrever a extensão 

anatômica da doença: T - extensão do tumor primário; N - ausência ou presença e a extensão 

de metástase em linfonodos regionais e M - ausência ou presença de metástase à distância. A 

adição de números a estes três componentes indica a extensão da doença maligna. Assim 

temos: T0, T1, T2, T3, T4 | N0, N1, N2, N3 | M0, M1. Após definir as categorias T, N e M, 

elas podem ser agrupadas em estádios (SOBIN; WITTEKIND, 2002; WITTEKIND et al., 2002).  

Para o carcinoma epidermóide oral, o grupamento por estádios inclui os níveis I, II, 

III, IVa, IVb e IVc. Os estádios I e II são considerados de melhor prognóstico em comparação 

aos estádios III e IV que representam a doença avançada (AMAR et al., 2003). 

Entretanto, a existência de casos diagnosticados em estádios iniciais, tratados 

corretamente, e que, contudo, evoluíam rapidamente ao óbito, não condizendo com a 

indicação clínica do TNM, suscitou a instituição de outros fatores prognósticos para 

suplementar o sistema (LOURENÇO et al., 2007; COSTA; ARAÚJO; RAMOS, 2005). 

Assim, os sistemas de gradação histológica de malignidade (SGHM) para o carcinoma 

epidermóide oral surgiram com o intuito de fornecer conhecimentos adicionais que pudessem 

explicar o comportamento biológico discrepante de tumores com características clínicas 

semelhantes (LOURENÇO et al., 2007). Esse conjunto de informações contribuiria para uma 

melhor previsibilidade do prognóstico e sobrevida dos pacientes, através do delineamento do 

tratamento adequado para cada caso (ANNEROTH; BATSAKIS; LUNA, 1987). 

O estudo de Broders (1920) foi o primeiro a propor um método para gradação do 

carcinoma epidermóide oral. A sua classificação baseou-se apenas no princípio de 

diferenciação celular, dividindo os carcinomas em quatro graus. Os carcinomas de grau I 

correspondiam àqueles com até 25% de células indiferenciadas. Os de grau 2 possuíam de 

25% a 50% de indiferenciação. Os graus 3 e 4 equivaliam aos tumores com 50% a 75% e 75% 

a 100% de indiferenciação, respectivamente. De acordo com essa classificação, os tumores 

grau 1 e 2 apresentavam pouca recorrência e metástase e os de grau 3 e 4, com marcada 

anaplasia, possuíam maior tendência de metastatizar.  
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Apesar da classificação de Broders ter sido fundamental para o início dos SGHMs, 

diversos estudos encontraram um alto índice de discordância entre os examinadores e uma 

falta de associação entre este sistema e o prognóstico dos carcinomas epidermóides orais 

(ARTHUR; FENNER, 1966; KRISHNAMURTHI; SANTHA; SASTRI, 1971). 

Possivelmente a discordância ocorreu pela dificuldade em alcançar um consenso sobre 

definições precisas dos diferentes graus de diferenciação (LOURENÇO et al., 2007), além de 

se restringir apenas à avaliação das células tumorais. Usualmente os carcinomas de células 

escamosas exibem uma população celular heterogênea, com prováveis diferenças no 

comportamento invasivo e metastático (BRYNE et al., 1989). 

Posteriormente, surgiram alguns sistemas de classificação, como os de Wahi (1971), 

Lund et al. (1975), Fisher (1975) e Crissman et al. (1984). A maior parte foi desenvolvida 

baseada em modificações do sistema de gradação multifatorial proposto por Jakobsson  et al. 

em 1973 para carcinomas de células escamosas de laringe. Este sistema propôs a inclusão da 

avaliação de parâmetros morfológicos através da análise da estrutura, tendência de 

ceratinização, pleomorfismo nuclear e número de mitoses e da relação tumor-hospedeiro 

através dos critérios modo de invasão, estágio de invasão, invasão vascular e resposta 

inflamatória.  

No entanto, os estudos que utilizaram os sistemas descritos acima também mostravam 

divergências nos resultados (ANNEROTH; BATSAKIS; LUNA, 1987). Dessa forma, na 

tentativa de estabelecer critérios histológicos mais precisos, Anneroth e Hansen (1984), 

preconizaram uma modificação do sistema de Jakobsson (1973), pela omissão do parâmetro 

invasão vascular, para aplicação em carcinoma epidermóide de língua e assoalho de boca e 

em seguida, Anneroth; Batsakis; Luna (1987) realizaram uma nova modificação. Os autores 

efetivaram uma revisão da literatura sobre os sistemas de gradação histológica existentes e 

concluíram que a validação de um novo sistema era necessária pelo fato de a versão original 

não ter sido completamente aplicável a outros sítios na região de cabeça e pescoço e pela 

dificuldade na definição dos critérios. Em adição, alguns parâmetros eram redundantes e se 

sobrepunham. Assim, os novos critérios sugeridos foram: grau de ceratinização, 

pleomorfismo nuclear, número de mitoses, padrão de invasão, estágio de invasão e infiltrado 

inflamatório linfoplasmocitário. Foram ainda acrescentadas porcentagens aos parâmetros, na 

tentativa de avaliá-los de forma semi-quantitativa (ANNEROTH; BATSAKIS; LUNA, 1987).   
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A despeito de resultados positivos correlacionando o SGHM com o prognóstico do 

carcinoma epidérmoide oral, uma limitação inerente ao sistema citado anteriormente é o de 

não poder ser utilizado em espécimes obtidos através de biópsias incisionais.  

Portanto, em 1989, Bryne et al. ao estudarem 68 casos de carcinoma epidérmoide oral, 

recomendaram a modificação do sistema de Anneroth; Batsakis; Luna (1987) por meio da 

gradação apenas da área mais invasiva do tumor, posteriormente denominada front de invasão 

(Bryne, 1998). Os autores sugeriram que as células desta localização mostram alterações 

semelhantes às células metastáticas. Para esta avaliação, o parâmetro estágio de invasão foi 

excluído. Cada variável foi categorizada em escores de 1 a 4 e o escore total de malignidade 

do tumor foi o somatório dos escores individuais. Os valores de 5 a 10 foram considerados de 

baixo escore de malignidade e os superiores a estes, de alto escore. Os resultados mostraram 

que o sistema de gradação do front de invasão é um fator de prognóstico altamente 

significativo nos carcinomas epidermóides orais e que as características histológicas nessas 

áreas são importantes na predição do comportamento clínico dos tumores. Além disso, nestes 

mesmos tumores, o sistema de Broders não mostrou valor prognóstico. 

Após a validação do sistema de gradação do front de invasão, Bryne et al. (1992) 

utilizaram uma nova amostra de 61 casos de carcinoma epidérmoide oral e compararam o 

valor prognóstico do sistema com e sem a contagem mitótica. O valor prognóstico 

permaneceu altamente significativo e a reprodutibilidade interexaminador foi levemente 

aumentada quando a contagem mitótica foi excluída da gradação. Dessa forma, os autores 

preconizaram a remoção do parâmetro contagem de mitoses para a gradação dos carcinomas 

epidermóides orais e assim permaneceram os quatro: grau de ceratinização, pleomorfismo 

nuclear, padrão de invasão e infiltrado inflamatório linfoplasmocitário. Porém, o escore final 

de malignidade não foi alterado. 

Na verdade, a validade da contagem mitótica como marcador prognóstico é 

controversa devido à heterogeneidade do tumor; discordância interexaminador e variações no 

tamanho dos campos de maior aumento nos microscópios. Em adição, na gradação do front de 

invasão, como a indicada por Bryne, normalmente é encontrada uma contagem mitótica baixa 

comparada com áreas tumorais mais sólidas superficiais (BRYNE et al., 1992). 

Para Bryne (1998), as características morfológicas e moleculares na área do front de 

invasão do carcinoma epidérmoide oral, podem refletir melhor o prognóstico destes tumores, 

já que vários eventos moleculares importantes ocorrem na interface tumor-hospedeiro, 
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citando-se aumento da proliferação celular, perdas e ganhos de moléculas de adesão, secreção 

de enzimas proteolíticas e angiogênese. 

Silveira et al. (2007) analisaram 30 casos de carcinoma epidermóide de língua  e, ao 

utilizar o sistema de gradação do front de invasão (BRYNE et al., 1992), os autores sugeriram 

uma modificação do escore final de malignidade, uma vez que tinha havido a remoção do 

parâmetro número de mitose. Neste estudo, o grau de malignidade foi considerado baixo para 

os escores de 4 a 8 pontos e de alto grau de malignidade para os maiores que 8 pontos. 

Apenas a gradação histológica de malignidade não mostrou associação com as variáveis 

clínicas desfecho da doença, metástase e TNM. 

A classificação histopatológica de malignidade proposta pela OMS, em 2005, baseou-

se no grau de diferenciação celular e distribuiu os tumores nas categorias bem diferenciados, 

moderadamente diferenciados e pouco diferenciados. Nos carcinomas epidermóides orais bem 

diferenciados a arquitetura tecidual se assemelhou a um padrão normal de epitélio escamoso. 

Os moderadamente diferenciados apresentaram certo grau de pleomorfismo nuclear e 

atividade mitótica com menor quantidade de ceratinização. Já aqueles que se mostraram 

pouco diferenciados, caracterizaram-se pelo predomínio de células imaturas, numerosas 

mitoses típicas e atípicas, bem como mínima ceratinização (CARDESA et al., 2005). 

Dantas et al. (2003) estudaram a correlação entre os escores histológicos de 

malignidade preconizados por Anneroth, Batsakis e Luna (1987), TNM e o prognóstico de 16 

casos de carcinoma epidermóide de língua. Os autores verificaram que não houve correlação 

entre o TNM e escores histológicos de malignidade, entretanto houve associação entre o TNM 

e o prognóstico, fato não observado entre o prognóstico e escores histológicos de 

malignidade. 

Costa et al. (2002) investigaram a existência de associação da classificação clínica 

TNM com a gradação histológica de malignidade preconizada pela OMS e localização 

anatômica do carcinoma epidérmoide oral em uma amostra de 120 casos. Foi observada uma 

relação estatisticamente significativa entre a classificação clínica TNM e gradação histológica 

de malignidade, como também entre a classificação clínica TNM e localização anatômica do 

carcinoma epidérmoide oral. Os autores observaram que a maioria dos casos classificados 

clinicamente como T1 acometeram o lábio inferior, enquanto que a maioria dos casos que 

acometeram a língua, o assoalho bucal e o palato mole foram classificados clinicamente como 

T4. Dessa forma, os autores sugeriram que o carcinoma epidermóide de lábio inferior possui 
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tendência a um melhor prognóstico quando comparado com as outras localizações 

anatômicas.  

Em 2005, Costa; Araújo; Ramos, avaliaram a associação entre a classificação clínica 

TNM e as características histológicas de malignidade preconizadas por Bryne et al. (1992), 

em 38 casos de carcinoma epidérmoide oral.  Foi encontrada associação significativa entre o 

estadiamento TNM e o grau de malignidade do tumor como também com os parâmetros 

isolados: pleomorfismo nuclear e grau de ceratinização. Houve ainda associação 

estatisticamente significativa entre infiltrado linfoplasmocitário e pleomorfismo nuclear com a 

classificação clínica TNM quando agrupada em duas séries: I/II e III/IV. De acordo com os 

autores, os resultados indicaram que as áreas invasivas podem ser primariamente responsáveis 

pelo comportamento clínico do tumor e isso pode ser imprescindível para a escolha da terapia 

para o carcinoma epidérmoide oral. 

O estudo de Kurokawa et al. (2005) buscou determinar os fatores preditivos de 

metástase linfonodal e prognósticos em 124 pacientes com carcinoma epidermóide de língua. 

Foram obtidos dados referentes à idade, sexo, aspectos macroscópicos da lesão, espessura do 

tumor, tamanho do tumor, TNM, metástase linfonodal, gradação histológica de malignidade 

no front de invasão e no centro tumoral e invasão microvascular. Após a realização da análise 

multivariada, os pacientes cujos tumores exibiram espessura ≥ 4mm,  metástase linfonodal e o 

índice de gradação no front de invasão (IFG) ≥ 8 pontos tiveram uma significativa redução na 

taxa de sobrevida de 5 anos. Além disso, o IFG ≥ 11 foi um valor preditivo de metástase 

linfonodal. Dessa forma, os autores concluíram que um alto escore de malignidade no front de 

invasão tem alto valor prognóstico para o carcinoma epidermóide de língua. 

Pontes et al. (2011) analisaram a taxa de sobrevida e fatores prognósticos 

independentes em 85 casos de carcinomas epidermóides de língua e assoalho de boca na 

região da Amazônia. A pesquisa avaliou o sexo, idade, uso do tabaco, estágio T, estágio N, 

estadiamento TNM e o tipo de tratamento dos pacientes. Os autores encontraram que a 

sobrevida de 5 anos foi de apenas 27%, com um rápido declínio nos primeiros 20 meses após 

tratamento. Através da análise multivariada, a sobrevida de 5 anos foi estatisticamente 

significativa apenas com os parâmetros idade e tipo de tratamento. Os pacientes mais jovens e 

que receberam apenas a cirurgia com forma de tratamento, tiveram uma maior sobrevida de 5 

anos. 

Batista et al. (2010) compararam as características clínicas (estadiamento TNM, 

fatores de risco e tempo de sobrevida) e microscópicas (gradação histológica- OMS – e  
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intensidade do infiltrado inflamatório) entre 37 casos de carcinomas epidermóides de lábio e 

54 casos em localização intraoral. Houve predominância significativa dos casos de 

carcinomas epidermóides de lábio nos estádios T1 e T2 em comparação aos casos de 

carcinoma epidermóide intraoral, que foram diagnosticados principalmente nos estádios T3 e 

T4. E ainda, os pacientes com tumores em lábio classificados microscopicamente como bem 

diferenciados e com maior intensidade de infiltrado inflamatório apresentaram maior 

sobrevida de 36 meses em uma maior quantidade de casos. 

 

2.1.3. Carcinoma Epidermóide de Lábio Inferior – Considerações gerais 

 

O termo carcinoma epidermóide de lábio é usado para referir os tumores malignos 

epiteliais que se originam na mucosa labial (porção do vermelhão do lábio) (BATISTA et al., 

2010). Estas lesões correspondem entre 25% e 30% do todos os carcinomas epidermóides 

orais (HASSON, 2008; SOUZA et al., 2011). Efetivamente, os dados epidemiológicos 

relativos à incidência e prevalência do carcinoma epidermóide de lábio demonstram 

divergências. Países como Canadá, Espanha, Finlândia e Austrália (MOORE et al., 1999), 

assim como Israel (ZINI; CZERNINSKI; SGAN-COHEN, 2010) e Iraque (AL-RAWI; 

TALABANI, 2008) relatam o carcinoma epidermóide de lábio como tipo de câncer oral mais 

comum.  

No Brasil, tem sido observado significativo aumento dos casos de carcinomas 

epidermóides de lábio inferior, inclusive em regiões como Sudeste, cujos estudos descrevem a 

língua e assoalho de boca como sítios mais prevalentes do carcinoma epidermóide oral, 

devido aos hábitos de fumo e álcool (GERVASIO et al., 2001; OLIVEIRA; SILVA; 

ZUCALOTA, 2006). No estudo de Marocchio et al. (2010), relatado anteriormente realizado 

no Estado de São Paulo, o lábio foi o sítio anatômico que apresentou maior incidência 

(18.1%) entre os carcinomas epidermóides orais no período de 2001 a 2008. O estudo de 

Costa et al. (2002) encontrou o lábio inferior como a localização anatômica mais acometida 

(31.67%) em 120 casos analisados no Rio Grande do Norte. 

O carcinoma epidermóide de lábio resulta principalmente de exposição crônica à 

radiação solar UV, especialmente a UVB (280-315nm) (SOUZA et al., 2011). A 

carcinogenicidade da luz UVB é atribuída à formação de dímeros de pirimidina no DNA, em 

especial, dímeros de timina (BRASILEIRO FILHO, 2011). Este tipo de lesão no DNA é 
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corrigida pela via de excisão de nucleotídeos (NER), mas com a exposição solar excessiva, a 

capacidade da via NER fica comprometida e, assim, parte da lesão do DNA não é corrigida 

(ROBBINS; COTRAN, 2005). Os dímeros de pirimidina podem ser encontrados em 

oncogenes, genes supressores de tumor e genes apoptóticos, sendo que o desenvolvimento do 

tumor, resulta de falha no reparo dessas mutações (ROBBINS; COTRAN,2005).  

Além disso, tem sido demonstrado que a radiação UV não apenas contribui para a 

iniciação e promoção da oncogênese, através de mutações sobre o DNA, mas também 

interfere com a imunidade do hospedeiro contra as células malignas (SOUZA et al., 2011). 

O fato de a exposição solar crônica ser o principal fator de risco relacionado ao 

carcinoma epidermóide de lábio inferior é bastante relevante para o Brasil, um país tropical 

(latitude 10.00° S), com elevada incidência de radiação solar, principalmente na Região 

Nordeste.  

Porém, de modo semelhante aos demais carcinomas epidermóides orais, a radiação 

UVB não é o único fator de risco para carcinogênese de lábio inferior. Fatores 

socioeconômicos e relacionados ao estilo de vida, como uso de fumo e álcool, falhas na 

imunorregulação e susceptibilidade genética, podem contribuir para a carcinogênese do 

carcinoma epidermóide de lábio inferior (MORSELLI et al., 2007; SOUZA et al., 2011). 

Batista et al. (2010) encontraram que a exposição solar crônica estava associada com o 

consumo de tabaco e álcool nos casos de carcinoma epidermóide de lábio inferior analisados 

em seu estudo. 

O carcinoma epidermóide de lábio inferior acomete preferencialmente homens (6:1) 

de cor branca expostos à luz solar por longos períodos de tempo com predileção pelas sextas e 

sétimas décadas de vida (ANTUNES; ANTUNES, 2004; HASSON, 2008). O lábio inferior 

equivale a 90% das lesões de lábio, já que a sua posição possibilita exposição intensa ao sol 

comparativamente ao lábio superior (SARGERAN et al., 2009; CZERNINSK; ZINI; SGAN-

COHEN, 2010; SCHUSSELL; PINTO; MARTINS, 2011).  O estudo de Czerninsk; Zini; 

Sgan-Cohen, (2010) encontrou um significativo aumento na incidência de câncer de lábio 

com o aumento da idade e, também, um maior número de casos de carcinomas de lábio 

inferior em homens. 

Souza et al. (2011) objetivaram delinear o perfil epidemiológico de carcinomas de 

lábio em uma amostra de 30 casos no Nordeste de Minas Gerais/Brasil. Os resultados 

demonstraram que o lábio inferior foi o principal sítio envolvido (83,3%). A distribuição 

homem-mulher foi de 5:1, com média de 59 anos no momento do diagnóstico. Os autores 
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relacionaram a elevada razão entre homens e mulheres ao fato da maioria dos trabalhadores 

ao ar livre ser homem. Este achado também tem sido associado ao frequente uso de protetor 

labial ou batom pelas mulheres, o que protegeria o lábio da atuação dos raios UVB (SOUZA 

et al., 2011). Ainda nesse estudo, foi observada uma significativa associação entre exposição 

solar crônica no ambiente de trabalho e a incidência de lesões em lábio inferior.  

Com relação aos aspectos clínicos, o carcinoma epidermóide de lábio pode apresentar-

se exofítico, úlceroinfiltrativo ou verrucoso sendo, na sua grande maioria, do tipo exofítico 

(ANTUNES; ANTUNES, 2004). O exame físico normalmente revela uma área de crosta com 

endurecimento em torno de uma área de leucoplasia do lábio inferior (MORSELLI et al., 

2007). Devido à facilidade de visualização, essas alterações são mais facilmente detectadas no 

lábio do que em sítios intraorais. Logo, os tumores de lábio são menos propensos a causar 

mortalidade em comparação com as demais localizações intraorais (SARGERAN et al., 

2009).   

A visibilidade de alterações no lábio inferior possibilita o diagnóstico precoce do 

carcinoma epidermóide de lábio inferior, favorecendo assim o seu prognóstico e uma 

sobrevida de cinco anos entre 50% a 100% dos casos diagnosticados nos estágios iniciais 

(SARGERAN et al., 2009). No entanto, mesmo assim, o diagnóstico tardio é observado em 

cerca de 5% a 20% dos casos, os quais apresentam metástases em linfonodos cervicais na 

ocasião do diagnóstico. Isto leva a significativa diminuição na sobrevida de cinco anos dos 

pacientes para apenas 30% (ZITSCH, LEE; SMITH, 1999; HASSON, 2008).  

Ocorrência similar foi observada no estudo de Oliveira; Silva; Zucalota, (2006) ao 

avaliar o perfil, os fatores de risco e parâmetros de sobrevida dos pacientes diagnosticados 

com carcinoma epidermóide oral em São Paulo. O tempo médio que os pacientes demoraram 

a procurar cuidados profissionais foi de 13 meses, principalmente devido ao atraso no 

diagnóstico das lesões labiais. Foi encontrada correlação significativa entre esse tempo e a 

topografia da lesão, sendo as lesões labiais diagnosticadas mais tardiamente do que as de 

outras regiões.  

Além disso, apesar da maioria dos estudos mencionar elevada taxa de sobrevida, eles 

não apontam os resultados funcionais, que muitas vezes são muito pobres, tanto em termos de 

nutrição e fonação, como em aspectos estéticos, principalmente quando grande quantidade de 

tecido do lábio é perdido, impedindo adequado selamento labial (LUNA-ORTIZ  et al., 2004).  
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De acordo com Souza et al. (2011), o tamanho do tumor, gradação histológica de 

malignidade, metástase em linfonodo regional e recorrência da doença são os principais 

fatores relacionados à sobrevida dos pacientes com carcinoma epidermóide de lábio inferior.  

Cantin et al. (2008) associaram o grau de angiogênese e gradação histológica de 

malignidade no front de invasão tumoral de 17 casos de carcinomas de lábio inferior. Apenas 

5,88% dos tumores estudados eram indiferenciados, 41,18% apresentaram angiogênese leve e 

a gradação variou em sua maioria entre os escores 8 e 9. A pesquisa não mostrou relação entre 

a gradação histológica de malignidade e o grau de angiogênese nestes tumores. 

O estudo de Gutiérrez-Pascual et al. (2011) buscou avaliar e identificar parâmetros 

tumorais primários relacionados com a recidiva local e linfonodal em 146  casos de carcinoma 

epidermóide de lábio.  A maioria dos pacientes (91,7%) apresentou tumores no estágio ≤ 

T1N0M0 no momento do diagnóstico. Recidivas locais foram observadas em 11 (7,5%) dos  

pacientes e esteve associada com maior tamanho do tumor (p = 0,025). A mediana do tempo 

de surgimento da recidiva local foi de 24 meses. Houve probabilidade de recidiva local ao 

longo dos 24 meses de 1% para os estágios tumorais ≤ T1N0M0 e 20% para os estágios > 

T1N0M0.  

O curso habitual do carcinoma epidermóide de lábio é crescer lentamente. Todavia em 

casos muito avançados o osso mandibular, assoalho da boca, e a língua podem estar 

envolvidos (MORSELLI et al., 2007). De 3% a 29% dos casos metastatizam para linfonodos 

cervicais (ABREU et al., 2004; SALGARELLI et al., 2009) e, adicionalmente, metástase à 

distância pode ocorrer em até 15% desses casos (MORSELLI et al., 2007; VAHTSEVANOS 

et al., 2007). As lesões labiais menores que 2 cm têm bom prognóstico, apresentam evolução 

lenta e baixo grau de malignidade, fazendo exceção ao prognóstico dos demais cânceres orais. 

Para Hasson (2008), no lábio inferior, o risco de metástase é considerado nulo nos 

tumores que mostrarem invasão tumoral com espessura < 2mm, baixo nos tumores entre 2 

mm e 6 mm e alto nos tumores acima de 6 mm. Assim, o aumento no índice de metástases é 

proporcional à profundidade de invasão das células neoplásicas.  

O tratamento de escolha para o carcinoma epidermóide de lábio é o cirúrgico. A 

terapia coadjuvante com radioterapia é requerida nos casos recorrentes e metastáticos, tanto 

regionais quanto à distância (Hasson, 2008). O esvaziamento cervical é considerado adequado 

e eficaz na prevenção de metástases em tumores iniciais ou de metástases ocultas 

(MORSELLI et al., 2007).  
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2.2. LINFANGIOGÊNESE 

 

2.2.1. Linfangiogênese – Considerações gerais 

 

O sistema linfático juntamente com o sistema vascular sanguíneo tem um papel 

importante na manutenção do volume líquido do corpo, o qual é fundamental para a 

homeostase. O fluido e macromoléculas que saem da circulação do sangue nos interstícios são 

recolhidos pelos vasos linfáticos que drenam para as veias. Adicionalmente, os linfonodos que 

ocorrem ao longo dos vasos linfáticos, servem como filtros locais importantes para a 

apresentação de antígenos por macrófagos e células dendríticas para a subsequente expansão 

de linfócitos T e B para a função imunológica (ALITALO; CARMELIET, 2002; BALDWIN; 

STACKER; ACHEN, 2002; JELTSCH, et al., 2003; KARPANEN; ALITALO, 2008).  

De acordo com Witte et al. (1997), os vasos linfáticos são distintos dos sanguíneos 

tanto na estrutura como na função. Estes vasos apresentam paredes mais finas, com a luz mais 

ampla e geralmente colapsadas em condições de baixa pressão intersticial (LEAK, 1976; 

ALBRECHT; CHRISTOFORI, 2011). O citoplasma das células endoteliais linfáticas (CELs) 

é escasso e suas junções são mais frouxas do que a dos vasos sanguíneos, o que confere uma 

maior permeabilidade à suas paredes. A lâmina basal é escassa e não está associada a pericitos 

nos capilares. Os linfáticos estão ligados a matriz extracelular por fibras reticulares que, na 

presença de aumento de pressão do fluido intersticial, esticam-se, aumentando a luz do vaso e 

fazendo com que as células endoteliais se afastem, abrindo canais intercelulares que 

promovem a entrada do fluido para o interior do vaso (SKOBE; DETMAR, 2000; BALUK et 

al., 2007). 

Embora muito seja conhecido sobre os mecanismos moleculares que controlam o 

crescimento dos vasos sanguíneos, só recentemente, estudos utilizando modelos animais 

delinearam moléculas capazes de induzir o crescimento dos vasos linfáticos (BALDWIN; 

STACKER; ACHEN, 2002). Duas teorias sobre a formação dos vasos linfáticos foram 

propostas. A teoria mais aceita, teoria centrífuga de Sabin (1902), postula que precocemente 

no desenvolvimento fetal, os sacos linfáticos primitivos são originados por brotamento de 
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células endoteliais a partir do endotélio venoso embrionário (ANDRADE, 2008; 

KARPANEN; ALITALO, 2008; ADAMS; ALITALO, 2007).   

Partindo do princípio acima, uma vez que o sistema linfático se origina das veias 

embrionárias, sua morfogênese envolve a aquisição da identidade de CEL pelas células 

endoteliais sanguíneas e posterior separação da rede de vasos sangüíneos (ALITALO; 

CARMELIET, 2002; ADAMS; ALITALO, 2007). Logo, as CELs adquirem seu perfil de 

expressão de genes especializados progressivamente durante a formação da rede linfática e, 

apesar de as células sanguíneas ganharem carcaterísticas de CELs, elas representam duas 

populações celulares distintas (PETROVA et al., 2002; PODGRABINSKA et al., 2002; 

HIRAKAWA et al., 2003; NELSON et al., 2007; WICK et al., 2007). 

Por mecanismos ainda não completamente conhecidos, um subconjunto de células 

endoteliais venosas é selecionado para constituir o primeiro brotamento de CELs. Nesta etapa, 

as células endoteliais começam a expressar o fator de transcrição homeobox 1 (PROX-1), 

LYVE 1 e VEGFR-3, proteínas reconhecidas atualmente como participantes no 

desenvolvimento e função dos vasos linfáticos (JACKSON et al., 2001; VEIKKOLA et al., 

2001; WIGLE et al., 2002). Estimuladas pelo VEGF-C, que é secretado pelo tecido adjacente, 

elas migram e proliferam para formar sacos linfáticos primários, a partir dos quais os vasos 

linfáticos começam a germinar. Posteriormente, o plexo vascular linfático primário se separa 

dos vasos sanguíneos através da atuação da tirosina quinase SYK e da proteína adaptadora 

SLP76. Ele sofre remodelação e maturação para criar a vasculatura linfática constituída por 

uma rede capilar linfática, sem pericitos e membrana basal e de vasos linfáticos coletores, que 

contêm válvulas e estão associados com células musculares lisas, recobertos por membrana 

basal (BALUK et al., 2007; KARPANEN; ALITALO, 2008). 

Na realidade, pouco se sabe sobre o programa de maturação linfática, mas os 

processos conhecidos incluem a supressão gradual de proliferação e brotamento de CELs, 

formação de válvula e a diferenciação da rede em capilares linfáticos, linfáticos coletores 

envoltos por células musculares lisas, troncos e ductos linfáticos. As moléculas envolvidas 

nestas fases posteriores do desenvolvimento linfático, incluem efrina B2, neuropilina-2, 

angiopoietina-2, podoplanina, subunidade de integrina α9, e os fatores de transcrição FOXC2, 

NET, SOX18 e VEZF1 (KARPANEN; ALITALO, 2008; ALBRECHT; CHRISTOFORI, 

2011; ADAMS; ALITALO, 2007).   

A outra teoria, proposta por Huntington; McClure (1908) sugere que as CELs são 

derivadas de células progenitoras mesenquimais, as quais já foram observadas em pássaros e 
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anfíbios (NY et al., 2005; WILTING et al., 2006). Embora a existência de linfangioblastos em 

mamíferos seja incerta, é possível que, além de desdiferenciação de células venosas em CELs 

e brotamento subsequente, a diferenciação de CELs a partir de células mesenquimais 

precursoras e a linfovasculogênese possam contribuir para a formação da vasculatura linfática 

durante o desenvolvimento embrionário. (KARPANEN; ALITALO, 2008). 

Em um tecido adulto normal, o processo de linfangiogênese é mínimo e as células 

endoteliais permanecem em estado de quiescência, mantidas por um processo altamente 

complexo e coordenado, envolvendo a atuação de fatores pró-linfangiogênicos como VEGF-C 

e VEGFR-3 e anti-linfangiogênicos como fator de crescimento tumoral β (TGF-β) e as 

proteínas Spred (TANIGUCHI et al., 2007; CLAVIN et al., 2008; OKA et al., 2008; 

NIESSEN et al., 2010). Algumas condições patológicas, como cicatrização de feridas, 

crescimento tumoral e geração de metástases dependem tanto da angiogênese como da 

linfangiogênese. Nestas condições, os novos vasos linfáticos crescem principalmente a partir 

de outros vasos pré-existentes, sob a atuação dos fatores pró-linfangiogênicos e o seu 

crescimento parece seguir o dos vasos sanguíneos (BALDWIN; STACKER; ACHEN, 2002; 

ALBRECHT; CHRISTOFORI, 2011). 

Embora a existência de progenitores circulantes ou derivados da medula óssea capazes 

de se diferenciar em CELs tenha sido sugerida, a sua contribuição para linfangiogênese de 

adultos ainda é controversa (KARPANEN; ALITALO, 2008). 

 

2.2.2. Linfangiogênese tumoral 

 

O entendimento acerca da linfangiogênese tumoral ainda não está claramente 

compreendido. A formação de novos vasos linfáticos tumorais parece ser principalmente 

induzida pelo brotamento a partir de vasos pré-existentes. Em resposta a fatores 

linfangiogênicos, os vasos linfáticos começam a formar brotos e, impulsionados pela 

proliferação de CELs, novos vasos linfáticos são formados na periferia e dentro do tumor 

(ALBRECHT; CHRISTOFORI, 2011). 

Em adição, em estudos experimentais, precursores de CELs também parecem atuar 

diretamente na formação de vasos linfáticos tumorais. O estudo de Jiang et al. (2008) 

observou que células-tronco hematopoiéticas contribuíram para a formação de CELs em 

camundongos com tumores epiteliais intestinais que receberam transplante de células-tronco. 
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De acordo com Albrecht; Christofori (2011), fatores como a hipóxia, estimulam as 

células tumorais, estromais e inflamatórias a expressarem uma variedade de fatores de 

crescimento, incluindo VEGFs, FGFs, PDGFs, angiopoietinas, IGFs objetivando induzir a 

formação de novos vasos sanguíneos no tumor. Juntamente com a indução da angiogênese, 

estes fatores atuam também na linfangiogênese através de ação indireta via indução dos 

fatores VEGF-C e VEGF-D. O mecanismo molecular que leva à atuação diferencial do 

mesmo fator é desconhecido (CAO, 2004; VAN DER AUWERA et al., 2006). 

Por muito tempo, a metástase linfática era considerada um processo passivo, baseado 

na existência aleatória de vasos linfáticos próximos ao crescimento tumoral (SLEEMAN; 

SCHMID; THIELE, 2009; TAMMELA; ALITALO, 2010). Atualmente é bem compreendido 

que as células neoplásicas e endoteliais linfáticas interagem entre si para a formação de 

metástase (ALBRECHT; CHRISTOFORI, 2011; HOLOPAINEN et al., 2011).  

A contribuição dos vasos linfáticos associados aos tumores no desenvolvimento de 

metástase pode ocorrer de formas diferentes. Em primeiro lugar, a vasculatura linfática 

fornece o canal (vasos linfáticos), bem como o meio de transporte (fluxo linfático) permitindo 

que as células malignas invasivas deixem o tumor primário e migrem para linfonodos e 

órgãos distantes. Quanto maior o número de vasos, induzidos por fatores como VEGF-C, 

maior a possibilidade das células malignas entrarem nos capilares linfáticos. Além disto, em 

geral, os vasos sanguíneos tumorais são imaturos e fracos o que resulta em uma alta pressão 

do fluido intersticial nos tumores. Como consequência, a drenagem do tumor é aumentada, 

facilitando a entrada das células tumorais nos vasos linfáticos. Em particular, os capilares 

linfáticos são facilmente acessíveis com seus contatos célula-célula descontínuos, ausência de 

membrana basal e de revestimento por células musculares lisas (ALBRECHT; 

CHRISTOFORI, 2011). 

Em adição, os vasos linfáticos também expressam uma variedade de moléculas 

envolvidas em quimiotaxia e adesão de células imunes residentes nos tecidos periféricos, 

como os macrófagos e células dendríticas, para os órgãos linfóides. Dessa forma, as células 

tumorais podem mimetizar esses mecanismos moleculares a fim de promover o escape do 

tumor primário (ALBRECHT; CHRISTOFORI, 2011). Um exemplo são as citocinas linfóides 

secundárias (SLC, CCL21), secretadas pelas CELs para a migração das células dendríticas 

que expressam o receptor CCR7 para os linfonodos. Células de melanoma que expressam 

CCR7 migram em direção às citocinas CCL21 secretadas, tanto pelas CELs, quanto pelas 

próprias células tumorais, e metastatizam com maior frequência para os linfonodos de 
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drenagem (WILEY et al., 2001; SHIELDS et al., 2007). O VEGF-C e o fluxo linfático maior 

aumentam a expressão de CCL21 em CELs (ISSA et al., 2009; MITEVA et al., 2010). Neste 

mesmo contexto, encontram-se a quimiocina fator derivado de células estromais 1 (SDF-1) e 

seus receptores (CXCR4 e CXCR7) (IRIGOYEN et al., 2007; HIRAKAWA et al., 2009). 

Finalmente, os tumores podem contribuir ativamente para o aumento do fluxo linfático 

através da indução de hiperplasia e de mudanças pré-metastáticas em vasos linfáticos de 

linfonodos, processo chamado de linfangiogênese linfonodal, que pode se iniciar antes mesmo 

da ocorrência de metástase, independente da linfangiogênese induzida no local do tumor 

primário (HARRELL; IRITANI; RUDDELL, 2007; RUDDELL et al., 2008).  

Dessa forma, Achen; Stacker, (2008) relataram que em tumores, os linfáticos podem 

atuar como barreira contra a disseminação de células neoplásicas, drenando-as para os 

linfonodos e evitando que estas caiam diretamente na corrente sanguínea. Porém, muitas 

vezes, ao invés de serem eliminadas pelo sistema imunológico, as células neoplásicas 

conseguem proliferar nos linfonodos ou mesmo atingirem outros órgãos por disseminação 

linfática, formando as metástases, que representam a maior causa de mortes relacionadas ao 

câncer. Em muitas neoplasias malignas como as de mama, o carcinoma epidermóide oral, as 

de colo de útero, próstata e pulmão, a principal via de metástase é a linfática, inicialmente 

para linfonodos regionais. A presença de células neoplásicas em linfonodos regionais é um 

fator importante no estadiamento destes tumores e planejamento do tratamento cirúrgico, 

radioterápico ou quimioterápico (ZHAO et al., 2008). 

Albrecht e Christofori (2011) relatam que os vasos linfáticos tumorais podem ser 

encontrados tanto na região intra quanto peritumoral. Similarmente aos vasos sanguíneos, os 

vasos linfáticos associados aos tumores são estruturalmente diferentes da contraparte 

quiescente nos tecidos saudáveis. Em particular, os vasos linfáticos intratumorais monstram-

se usualmente desorganizados e colapsados, devido à alta pressão intratumoral a que estão 

expostos, gerando dúvidas sobre a sua contribuição no processo de metástase linfática. 

Entretanto, em alguns tipos de câncer a densidade linfática intratumoral se correlaciona 

positivamente com metástase linfonodal (HORIGUCHI et al., 2008; LI et al., 2009; LEE et 

al., 2010). 

 

2.2.3. Mensuração da linfangiogênese 
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Apesar do extenso conhecimento sobre os vasos sanguíneos, as pesquisas envolvendo 

os vasos linfáticos, incluindo a identificação de marcadores endoteliais linfáticos e métodos 

para isolar CELs progrediram apenas nos últimos 10 anos e, assim, muitos dos métodos para 

medição da linfangiogênese são baseados em estudos que avaliaram a angiogênese (VAN 

DER AUWERA et al., 2006; KARPANEN; ALITALO, 2008).  

O método mais utilizado para avaliar a atividade linfangiogênica em espécimes de 

blocos parafinados oriundos de biópsias é a determinação imuno-histoquímica do número de 

vasos linfáticos (índice linfangiogênico), através da técnica de densidade microvascular 

linfática (LMVD) (VAN DER AUWERA et al., 2006). 

Por analogia à angiogênese, a técnica LMVD segue a descrição da densidade 

microvascular (MVD) descrita por Weidner et al. (1991) em carcinomas de mama. Três áreas 

de maior vascularização no espécime são identificadas, sob microscopia de luz, em aumentos 

de 40× e 100×. Em sequência, sob aumento de 200×, são quantificados os microvasos 

presentes em cada uma destas áreas. O valor final consiste no maior número de microvasos 

existentes em uma das áreas (microvasos/mm
2
), intituilado de MVD alta. De acordo com os 

autores, devem ser considerados como um único microvaso as células endoteliais isoladas ou 

grupos de células endoteliais claramente separadas de microvasos adjacentes ou de outros 

tipos celulares do tecido conjuntivo. E ainda, grupos de células endoteliais isoladas do mesmo 

microvaso podem ser consideradas distintas. Os lúmens vasculares não são necessários para 

definir uma estrutura como microvaso. 

 Posteriormente, Schor et al., (1998a) e Schor et al., (1998b) realizaram uma adaptação 

da MVD alta, ao descreverem a MVD média. Nesta técnica, sob aumento de 200×, são 

quantificados os microvasos em 10 - 15 campos microscópicos aleatórios. Os valores obtidos 

são somados, obtendo-se o número da média de microvasos do espécime, sendo os dados 

apresentados sob a forma de média de microvasos ± desvio padrão.  

A realização desta técnica é feita por meio de imuno-histoquímica utilizando 

anticorpos capazes de reconhecer epítopos expressos por CELs tais como VEGFR-3, 

desmoplaquina, receptor de quimiocina β D6, PROX-1, LYVE-1 e podoplanina (KAIPANEN 

et al., 1995; KUKK et al., 1996; WIGLE; OLIVER, 1999; EBATA et al., 2001; NIBBS et al., 

2001; VAN DER AUWERA et al., 2006; ALBRECHT; CHRISTOFORI, 2011). 

Entre estes marcadores específicos dos vasos linfáticos nos tumores sólidos, destaca-se 

o anticorpo D2-40, o qual identifica uma sialoglicoproteína que foi originalmente descrita em 

testículos fetais e tumores testiculares de células germinativas. Este anticorpo tem uma 
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expressão imuno-histoquímica seletiva para vasos linfáticos, em materiais fixados, sendo útil 

na diferenciação destes com os vasos sanguíneos (KAHN; MARKS, 2002). 

Schacht et al. (2005) mostraram que o anticorpo comercialmente disponível D2-40, 

originalmente obtido contra uma proteína não identificada M2A, derivada de tumores de 

células germinativas, reconhece especificamente a podoplanina humana que pode ser utilizada 

em estudos imuno-histoquímicos para a avaliação da linfangiogênese tumoral. Na realidade, 

existem diversas proteínas homólogas à podoplanina e, entre elas, destaca-se a proteína M2A, 

que se liga ao anticorpo D2-40 (MARKS et al., 1999; SCHACHT et al., 2005). 

Desde então, estudos imuno-histoquímicos com este anticorpo têm encontrado 

associação entre linfangiogênese tumoral, principalmente relacionada à LMVD, e estágios de 

progressão, metástase e pior prognóstico em várias neoplasias, incluindo as de cólon, 

estômago, câncer de mama e de cabeça e pescoço (FOGT et al., 2004; ARIGAMI et al., 2005; 

CHOI et al., 2005;  XUAN et al., 2005).  

Kandemir et al. (2011) investigaram a correlação das densidades microvasculares 

linfáticas intra e peritumoral com parâmetros prognósticos, incluindo invasão linfática, em 69 

casos de carcinomas de mama, através de análise imuno-histoquímica utilizando o anticorpo 

D2-40. A densidade peritumoral foi marcadamente superior à intratumoral (p <0,001), sendo 

encontrada uma relação significativa entre densidade peritumoral e invasão linfática, tamanho 

do tumor, TNM e envolvimento linfonodal. Os autores concluíram que a determinação 

imuno-histoquímica da LMVD e invasão linfática podem contribuir para a predição do 

comportamento biológico dos carcinomas ductais de mama.  

O estudo de Kozlowiski et al. (2011) analisou a presença de invasão linfática, 

detectada pela invasão de células tumorais em vasos linfáticos marcados imuno-

histoquicamente pelo anticorpo D2-40, em 69 casos de câncer de esôfago, correlacionando-a 

com dados clínico-patológicos e sobrevida dos pacientes. A análise multivariada mostrou que 

a invasão linfática é um fator prognóstico independente de sobrevida livre de doença e 

sobrevida global no câncer de esôfago.  

Poucos são os estudos sobre LMVD em carcinoma epidérmoide oral e não existe na 

literatura relatos sobre este processo e carcinoma epidermóide de lábio inferior. Yuan et al. 

(2006) buscaram determinar a expressão imuno-histoquímica do anticorpo D2-40 em 

pacientes com carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço e possíveis associações 

com aspectos clinicopatológicos. A amostra consistiu de 19 casos de tumores de hipofaringe, 

16 tumores orais de localizações variadas e 60 casos de carcinomas epidermóides de língua. 
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Foi encontrada uma alta expressão de D2-40 (57%) nos tumores de cabeça e pescoço e 

cavidade oral, sendo mais frequente em tumores com metástase linfonodal. Sessenta por cento 

dos tumores de língua expressaram altos níveis do anticorpo D2-40. Os pacientes cujos 

tumores expressaram altos níveis de podoplanina tiveram uma taxa significativamente maior 

de metástase linfonodal e menor sobrevida. 

O estudo de Longato Filho et al. (2007) objetivou investigar a relação entre a LMVD 

intra e peritumoral e a presença de invasão linfonodal, metástase à distância e o prognóstico 

dos pacientes, em 31 casos de carcinoma epidérmoide oral. Os pacientes receberam 

acompanhamento mínino de 24 meses. A reação imuno-histoquímica positiva para D2-40 foi 

avaliada considerando a marcação citoplasmática nas CELs. A LMVD foi realizada com 

adaptações da metodologia proposta por Weidner et al. (1991), sendo a área intratumoral 

definida como o tecido estromal dentro de dois ou mais agregados neoplásicos e, a área 

peritumoral, determinada como o estroma em torno destas massas neoplásicas. As CELs 

mostraram estrutura mais tortuosa e desorganizada nos vasos linfáticos intratumorais do que 

nos peritumorais. Não foram observadas diferenças estatísticas entre a LMVD intra e 

peritumoral, mas a LMVD peritumoral e a invasão linfática proeminente estiveram 

estatisticamente associadas com menor sobrevida dos pacientes. Os autores sugeriram que a 

LMVD é um importante marcador de prognóstico para estes tumores. 

A pesquisa de Ohno et al. (2007) investigou as imunoexpressões dos anticorpos  D2-

40, anti-podoplanina, anti-CD34, anti-VEGF e anti-VEGF-C em 50 casos de carcinoma 

epidermóide oral.  Os autores realizaram dupla marcação para os anticorpos D2-40 e anti-

CD34, e para avaliar os vasos linfáticos, dividiram os espécimes em três porções: tecido 

normal, peritumoral e intratumoral, os dois últimos subdivididos em superficial e profundo. A 

LMVD foi realizada de acordo com adaptações da metodologia proposta por Weidner et al. 

(1991). Os resultados mostraram que a LMVD aumentou significativamente na área 

superficial do tecido tumoral em comparação com mucosa normal, enquanto que diminuiu na 

área profunda do tecido intratumoral próximo ao front de invasão, em nítido contraste com a 

MVD, que aumentou significativamente em todo o tecido tumoral. Consistente com a 

diminuição da LMVD intratumoral e aumento da MVD intratumoral, o VEGF-C foi pouco 

expresso na área profunda do tecido tumoral e o VEGF foi superregulado em todo o tecido 

tumoral. Concluíram então que a linfangiogênese em carcinomas epidermóides orais varia 

dependendo da região avaliada dentro do tumor.  
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Zhao et al. (2008) pesquisaram a linfangiogênese tumoral em 86 espécimes de 

carcinoma epidérmoide oral, utilizando D2-40, além do CD34 e de Ki-67 que foi utilizado 

para revelar a proliferação endotelial. Foram avaliadas a LMVD intra e peritumoral conforme 

Weidner et al. (1991) e a invasão de células tumorais em vasos linfáticos marcados com D2-

40. Houve uma associação significativa entre a LMVD intra e peritumoral e a presença de 

metástase linfonodal no momento do diagnóstico. A LMVD alta intratumoral se apresentou 

significativamente associada com a maior incidência de invasão linfática intra e peritumoral, e 

recorrência do tumor. Não houve, contudo, associação entre a recidiva local e as densidades 

linfáticas intra e peritumorais. Os autores concluíram que a linfangiogênese está aumentada 

nos carcinomas epidermóides orais e a densidade linfática intratumoral pode ser usada como 

um índice da agressividade da doença, para avaliar o estado de metástase linfática e para 

identificar os pacientes com maior risco de uma pior evolução clínica.  

Margaritescu et al. (2010) realizaram um estudo cujo objetivo foi determinar a 

expressão do anticorpo D2-40 em margens livres e em amostras de carcinoma epidérmoide 

oral para avaliar a complexidade geométrica dos vasos linfáticos na mucosa oral, utilizando a 

análise fracional. A avaliação revelou aumento de complexidade da rede linfática à medida 

que a gravidade das lesões aumentava, desde as lesões pré-malignas até os carcinomas 

epidermóides orais, fornecendo dessa forma, informações adicionais a respeito da 

complexidade dos vasos linfáticos em tumores malignos orais. 

 

 

2.3. VEGF-C E VEGFR-3  

 

  2.3.1. VEGF-C e VEGFR-3 – Estrutura e Função 

 

Os VEGFs representam uma família de glicoproteínas diméricas, de aproximadamente 

40kDa, que é a chave para o desenvolvimento embrionário do sistema vascular sanguíneo e 

linfático (vasculogênese) e para a nova formação destes vasos (angiogênese e 

linfangiogênese) (FERRARA, 2004; HOLMES et al., 2007; STUTTFELD; BALLMER-

HOFER, 2009).  
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O VEGF foi inicialmente descrito como um fator de permeabilidade vascular, que 

quando secretado pelas células tumorais ocasionava o extravazamento vascular (SENGER et 

al., 1983). Em 1989, dois grupos (FERRARA; HENZEL, 1989; PLOUET; SCHILLING; 

GOSPODAROWICZ, 1989), de forma independente, purificaram um mitógeno característico 

para células endoteliais e chamaram de VEGF e vasculotropina, respectivamente. Estudos 

subsequentes de sequenciamento molecular revelaram que o fator de permeabilidade vascular 

e VEGF eram de fato, a mesma molécula (KECK et al., 1989; LEUNG et al., 1989). 

Em mamíferos, a família VEGF consiste de cinco membros: VEGF-A, VEGF-B, 

VEGF-C, VEGF-D e o fator de crescimento placentário (PLGF). Proteínas estruturalmente 

relacionadas, mas não encontradas em humanos são o VEGF-E e VEGF-F (OLSSON et al., 

2006; HOLMES et al., 2007). O VEGF-A, também conhecido apenas como VEGF, VEGF-B, 

VEGF-E, VEGF-F e PLGF, têm grande importância no processo de angiogênese, enquanto 

que o VEGF-C e VEGF-D estão envolvidos no processo de linfangiogênese (BYRNE et al., 

2005). 

Os VEGFs são secretados como proteínas homodiméricas ligadas covalentemente e 

estabilizadas por pontes dissulfeto intra e inter-cadeias (POTGENS et al., 1994; MULLER et 

al., 1997). Estas glicoproteínas se ligam, em um padrão que se sobrepõe, a três diferentes, mas 

estruturalmente relacionados, receptores tirosina quinase. O VEGFR-1 é fundamental para o 

desenvolvimento das células hematopoiéticas, o VEGFR-2 é essencial para o 

desenvolvimento das células endoteliais vasculares e o VEGFR-3 é decisivo para o 

desenvolvimento de células endoteliais linfáticas (HOLMES et al., 2007). 

O VEGF-A, B e PLGF se ligam ao VEGFR-1, o VEGF-A e E se ligam ao VEGFR-2, 

e o VEGF-C e D e se ligam ao VEGFR-3. O processamento proteolítico de VEGF-C e D 

permite a ligação ao VEGFR-2, no entanto, esses fatores se ligam ao VEGFR-2 com menor 

afinidade do que ao VEGFR-3. O VEGF-F interage com os VEGFR-1 e 2 (OLSSON et al., 

2006; TAKAHASHI; SHIBUYA, 2005).  

A glicoproteína VEGF-C é codificada pelo gene VEGFC localizado no cromossomo 

4q34. Ela difere dos outros membros da família pela presença de longas extensões N e C-

terminais acompanhando o domínio de homologia VEGF (JOUKOV et al., 1996). O pró-

peptídeo N-terminal não contêm domínios conhecidos, enquanto o domínio C-terminal 

contém um padrão repetitivo de cisteína previamente identificado (JELTSCH et al., 2003). O 

domínio de homologia VEGF do VEGF-C apresenta 35% de semelhança com o VEGF-A e 
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60% com o VEGF-D (TISCHER et al., 1991; CHILOV et al., 1997; OLOFSSON et al., 

1996). 

O VEGF-C é sintetizado como um precursor de proteína que sofre processamento 

proteolítico subsequente (JOUKOV et al., 1996, 1997; SIEGFRIED et al., 2003). O 

domínios C e N-terminais são clivados por proteínas convertases originando proteínas 

homodiméricas de 40kDa (SHIBUYA; CLAESSON-WELSH, 2006). O grau de 

processamento proteolítico do VEGF-C provavelmente dita a sua função e ligação ao receptor 

(KARPANEN; ALITALO, 2008). A figura 1 demonstra o processamento proteolítico de 

VEGF-C e sua ligação aos receptores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Processamento proteolítico, especificidade de ligação ao receptor e 

efeito biológico de VEGF-C. Fonte: Adaptado de Karpanen; Alitalo, 

2008. 
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Os VEGFRs são receptores transmembrana compostos por um domínio extracelular, 

um domínio transmembrana e um citoplasmático, responsável pela atividade tirosina quinase. 

O domínio extracelular é composto por aproximadamente 750 resíduos de aminoácidos, que 

são organizados em sete dobras semelhantes à estrutura das imunoglobulinas (OLSSON et al., 

2006).  Guiados pelas propriedades de ligação aos VEGFs, os VEGFRs são capazes de formar 

homodímeros e heterodímeros, mas as propriedades de transdução de sinal dos heterodímeros 

em comparação com os homodímeros ainda não foram esclarecidas. A dimerização dos 

receptores pela ligação aos VEGFs é acompanhada pela ativação da atividade do receptor 

quinase, levando à autofosforilação do mesmo (OLSSON et al., 2006). 

No VEGFR-3, também conhecido como receptor tirosina quinase semelhante ao 

oncogene fms 4 (flt-4), o quinto domínio é substituído por uma ponte dissulfeto. O domínio 

extracelular é seguido por uma única região transmembrana, um domínio justamembrana, um 

domínio tirosina quinase interrompido por uma inserção de 70 aminoácidos e uma cauda C-

terminal (OLSSON et al., 2006). O VEGFR-3 forma homodímeros ou heterodímeros com 

VEGFR-2 em resposta ao VEGF-C, mas a formação de homodímeros é a principal via na 

linfangiogênese (DIXELIUS et al., 2003; TAIPALE et al., 2003). 

A atividade quinase do VEGFR-3 é regulada pela fosforilação dos resíduos 

conservados no domínio quinase (Tir 1063, Tir 1068). A fosforilação de Tir 1337 é necessária 

para associação do complexo Shc-Grb2 ao VEGFR-3 (OLSSON et al., 2006), e o papel de 

outros sítios de fosforilação tem sido estudado in vitro (KOCH et al., 2011). Adicionalmente, 

tem sido relatado que o VEGFR-3 medeia ativação de ERK1 e 2 em um mecanismo 

dependente de PKC, bem como a ativação da via PI3K/Akt/PKB e MAPKs p42/44  

(MAKINEN et al., 2001, WANG et al., 2010; KOCH et al., 2011). (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns co-receptores para os VEGFs modulam a transdução de sinal dos VEGFRs 

por afetar a composição e estabilidade do complexo de ligação nas células. Apesar do 

mecanismo molecular exato de ativação e transdução de sinal VEGF-C/VEGFR-3 não ser 

bem compreendido, o VEGF-C pode se ligar à neuropilina 2 e integrina β1, co-receptores que 

modulam a sinalização de VEGFR-3 (OLSSON et al., 2006).  

O VEGF-C induz mitogênese, migração e sobrevida das células endoteliais em 

(SAHARINEN et al., 2004). A maior função deste fator consiste na regulação do crescimento 

de vasos linfáticos pela ligação com o VEGFR-3, que é expresso predominantemente em 

endotélio de capilares linfáticos em adultos (KAIPAINEN et al., 1995; JOUKOV et al., 

1996). A expressão de VEGFR-3 é superregulada na diferenciação de células-tronco 

embrionárias, que são cultivadas sob hipóxia (NILSSON et al., 2004). No entanto, a 

contribuição da hipóxia na regulação da expressão de VEGFR-3 in vivo ainda é incerta. 

 

Vasculogênese 

linfangiogênese 

Regulação quinase 

Figura 2. Estrutura do VEGFR-3 com os sítios de regulação e transdução de 

sinalização. Fonte: Adaptado de Olsson et al. (2006). 
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Em adultos, VEGF-C e VEGF-D regulam a linfangiogênese em processos 

inflamatórios, afetam a dinâmica de fluidos nos vasos linfáticos, participam da formação de 

válvulas vasculares e recrutam células de músculo liso para o desenvolvimento de vasos 

linfáticos coletores, além de estarem relacionados à progressão tumoral e formação de 

metástases (JUSSILA; ALITALO, 2002). 

 

2.3.2. Expressão de VEGF-C e VEGFR-3 no câncer 

 

Estudos experimentais demonstraram que o eixo VEGF-C/VEGFR-3 desempenha 

papel crítico em metástase tumoral pela indução da linfangiogênese (PLATE, 2001; SKOBE 

et al., 2001; SU et al., 2006). Este eixo tem muitas funções e mecanismos de progressão 

tumoral indefinidos, sendo necessários mais estudos para sua completa elucidação 

(MARGARITESCU et al., 2009). 

Estudos recentes têm apontado que o VEGF-C e o VEGFR-3 são superexpressos em 

vários cânceres humanos (DADRAS, 2003; VAN DER AUWERA et al., 2005; RENYI-

VAMOS et al., 2005), incluindo os carcinomas de cabeça e pescoço (BEASLEY et al., 2002; 

LALLA et al., 2003; BENKE et al., 2010). Em câncer de cólon, o VEGFR-3 tem sido 

associado com menor sobrevida dos pacientes (WITTE et al., 2002) e sua expressão  também 

foi significativamente correlacionada com os diferentes estágios da carcinogênese cervical 

(VAN TRAPPEN et al., 2003). O VEGF-C está envolvido tanto em mecanismos autócrinos 

(MATSUURA et al., 2009) quanto parácrinos (KODAMA et al., 2008). 

Em carcinomas de células escamosas de esôfago, Liu et al. (2011) encontraram que os 

níveis de RNAm de VEGF-C e dos receptores VEGFR-2 e VEGFR-3 foram 

significativamente mais elevados nos espécimes tumorais do que nos respectivos tecidos 

normais adjacentes. Neste estudo, o VEGF-C foi requerido para a proliferação e migração de 

linhagens de células de carcinoma de esôfago. 

Nos carcinomas epidermóides orais a via VEGF-C/VEGFR-3 tem sido associada, 

principalmente, à formação de novos vasos linfáticos e dilatação dos pré-existentes, na região 

peri e intratumoral (SAHARINEN et al., 2004). Adicionalmente, a expressão de VEGF-C tem 

sido regulada por fatores relacionados à inflamação como a cicloxigenase 2 e interleucina-6 

(WANG et al., 2010; SHINRIKI et al., 2011). 
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Nas células epiteliais normais, o VEGF-C não se expressa. Entretanto, à medida que 

ocorre a transição entre as células epiteliais normais e os diferentes graus de displasia no 

processo de evolução para células malignas, um significativo aumento da expressão de 

VEGF-C pode ser observado (JOHNSTONE; LOGAN, 2006).  

A forte expressão de VEGF-C pelas células malignas do carcinoma epidermóide oral 

parece estar correlacionada com a ocorrência de metástases linfonodais e com um pior 

prognóstico para os pacientes (KISHIMOTO et al., 2003; SEDIVY et al., 2003; 

SIRIWARDENA et al., 2008). No entanto, a expressão da proteína VEGF-C nestes 

carcinomas apresenta resultados controversos na literatura, com trabalhos associando seu 

aumento com envolvimento linfático ou metástases enquanto que outros não obtiveram estes 

mesmos resultados. E ainda, não existem relatos na literatura sobre a atuação do eixo VEGF-

C/VEGFR-3 em CEs de lábio inferior. 

Sedivy et al. (2003) analisaram a MVD através de CD34, LMVD através de 

podoplanina e a imunoexpressão de VEGF-C, em 28 casos de carcinoma epidermóide oral, 

sendo 21 com e 7 sem metástase. As margens livres de lesão também foram avaliadas. A 

expressão de VEGF-C nos tumores foi calculada quantificando-se a porcentagem de células 

malignas com imunomarcação positiva em três campos microscópicos (aumento de 400x), 

sendo classificada em escores: baixo, até 30% de células imunomarcadas, intermediário, de 30 

a 60% e alto, acima de 60% de células imunomarcadas. As microdensidades linfática e 

sanguínea foram analisadas de acordo com Weidner et al. (1991). A LMVD intra e 

peritumoral e a MVD tumoral foram significativamente maiores quando comparadas à região 

perilesional. A expressão de VEGF-C se correlacionou positivamante com LMVD, gradação 

histológica de malignidade do tumor e metástase regional e à distância. Os autores 

constataram que a forte expressão de VEGF-C nos carcinomas epidermoides orais, 

desencadeia a linfangiogênese e pode resultar em um maior risco de metástase linfonodal. O 

estudo sugeriu que biópsias imunomarcadas com VEGF-C poderiam auxiliar na adequada 

indicação de pacientes ao esvaziamento cervical. 

 O estudo de Kishimoto et al. (2003) avaliou a associação da imunoexpressão de 

VEGF-C com metástase linfonodal regional e a MVD em 62 pacientes com carcinoma 

epidermóide oral. A expressão de VEGF-C foi definida como negativa para os casos com 0 - 

25% de células imunomarcadas e positiva quando as células imunomarcadas compreenderam 

> 25%. A expressão de VEGF-C foi homogeneamente distribuída no citoplasma da maioria 

das células malignas, entretanto, nenhuma expressão do VEGF-C foi identificada em epitélio 
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normal. Houve correlação entre a expressão de VEGF-C, metástase linfonodal e menor 

sobrevida geral, mas a metástase linfonodal foi o único fator de prognóstico independente. 

Nos estágios T1 e T2, a forte expressão de VEGF-C mostrou correlação com metástase 

linfonodal, contudo, nos estágios T3 e T4, não foi encontrada essa correlação. Não houve 

correlação estatística entre a expressão de VEGF-C e MVD. Os resultados indicaram que a 

expressão de VEGF-C pode ser utilizada como um fator preditivo de metástase linfonodal em 

carcinomas epidermoides orais em estágios iniciais. 

López de Cicco et al. (2004) avaliaram a expressão imuno-histoquímica de furina, uma 

proteína convertase e VEGF-C durante a progressão do epitélio oral normal até o carcinoma 

invasivo de língua, em uma amostra de 46 casos. Também foram analisados o padrão de 

expressão de furina e VEGF-C, por meio de Western Blot, em três linhagens celulares de 

carcinoma epidermóide oral com diferentes graus de agressividade. A expressão de VEGF-C 

e de furina foi baixa no epitélio oral normal e aumentou progressivamente nos casos de 

displasia e carcinoma epidermóide oral. E ainda, houve uma forte correlação positiva entre a 

expressão das duas proteínas. Os achados mostraram que há uma forte associação entre a 

progressão de carcinomas epidermoides de língua e a expressão de furina e VEGF-C. 

Da mesma forma, Siriwardena et al. (2008) avaliaram a imunoexpressão de VEGF-C e 

sua correlação com o número de vasos linfáticos e, invasão destes pelas células neoplásicas, 

ocorrência de metástases e gradação histológica de malignidade em 54 casos de carcinomas 

epidermoides orais obtidos de blocos parafinados. Para tanto, foram utilizados os anticorpos 

anti-D2-40 e anti-VEGF-C. Os autores realizaram também a análise de PCR por transcrição 

reversa em 18 casos de carcinomas epidermoides orais congelados a fresco e análise de 

invasão in vitro em duas linhagens de carcinoma epidermóide oral. Os resultados mostraram 

que uma maior expressão de VEGF-C foi frequentemente observada nas células neoplásicas e 

estatisticamente associada ao aumento do número de vasos linfáticos assim como com a 

invasão nos mesmos. A sua expressão se correlacionou, ainda, com os graus mais avançados 

de gradação histológica de malignidade, ocorrência de metástase e invasão tumoral nas 

linhagens celulares. Adicionalmente, o número de vasos linfáticos foi significativamente 

maior nos casos metastáticos. Desta forma, os autores reforçaram que o VEGF-C tem um 

importante papel na invasão tumoral e na linfangiogênese, podendo ser uma opção de 

intervenção terapêutica para prevenir metástase nestes pacientes. 

O trabalho de Sugiura et al. (2009) analisou a relação imuno-histoquímica entre a 

expressão de VEGF-C e VEGF-D, a LMVD e metástase linfonodal, em 160 amostras de 



 68 

 

 

  

 

carcinomas epidermoides orais comparando com dados clínico-patológicos. Os resultados 

mostraram que, os VEGF-C e -D estavam localizados em citoplasma e ocasionalmente na 

membrana das células tumorais. A expressão de VEGF-C e VEGF-D e a LMVD, estiveram 

associadas à presença de metástase linfonodal, mas na análise multivariada apenas o VEGF-C 

e a LMVD foram associados com metástase linfonodal. E ainda, a expressão dos VEGF-C e -

D aumentou significativamente a LMVD. Segundo os autores, este estudo apresenta evidência 

clínica para os importantes papéis de VEGF-C e VEGF-D na linfangiogênese e metástase 

linfática em carcinomas epidermoides orais. O estudo sugere que o VEGF-C e VEGF-D ou a 

LMVD podem prever a metástase linfática nestes carcinomas. 

De forma contrária aos estudos citados anteriormente, quando os carcinomas orais são 

avaliados em estágios iniciais, como nas pesquisas de Miyahara et al. (2007), Warburton et al. 

(2007) e Faustino et al. (2008), a correlação entre a expressão de VEGF-C e as metástases 

linfonodais não pôde ser estabelecida. 

O estudo de Miyahara et al. (2007) foi realizado com o objetivo de esclarecer o 

significado clínico e a influência da LMVD, utilizando o anticorpo anti-D2-40, MVD com o 

anticorpo anti-CD105, bem como da expressão imuno-histoquímica de VEGF-C e VEGFR-3 

no prognóstico em 110 casos de carcinoma epidermóide oral, sendo 75,5% classificados como 

T1 e T2. Para a LMVD foi encontrada uma correlação estatisticamente significativa com 

metástase linfonodal, tumores com tamanhos maiores e os carcinomas pobremente 

diferenciados. Com relação à marcação dos vasos linfáticos, o D2-40 mostrou marcação 

apenas no endotélio linfático, enquanto que o Flt-4 exibiu imunomarcação também em vasos 

sanguíneos, mostrando correlação significativa com metástase linfonodal e os tumores 

pobremente diferenciados. A expressão de VEGF-C pelas células tumorais não mostrou 

correlação com metástase, exibindo correlação apenas com o estadiamento clínico mais 

avançado dos tumores (T3 e T4). E ainda, uma alta LMVD, MVD, e maior expressão de 

VEGF-C foram associados com menor sobrevida livre de doença. Os autores sugerem que a 

LMVD é um instrumento mais útil que a expressão de VEGF-C e MVD para ser utilizado nas 

estratégias terapêuticas nestes pacientes. 

No estudo de Warburton et al. (2007), os autores analisaram a correlação entre a 

ocorrência de metástase linfonodal atrasada em 29 pacientes com carcinoma epidermóide de 

língua ou assoalho da boca, diagnosticados e tratados inicialmente como T1 e T2, e que não 

receberam o esvaziamento cervical eletivo ou irradiação e a imunoexpressão de VEGF-C, 

VEGF-D e VEGFR-3 e parâmetros clínicos e histopatológicos. Nenhum dos parâmetros 
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clínicos analisados mostrou correlação estatisticamente significativa com a ocorrência de 

metástase linfonodal regional. A maior expressão de VEGFR-3 e VEGF-C mostrou uma 

tendência de marcação para os casos que apresentavam metástase, no entanto, a análise 

estatística não revelou resultados significativos (p = 0.06 e p = 0.68 respectivamente). Com 

relação ao VEGF-D, não houve diferença estatística entre os casos com metástase e sem 

metástase. Apesar de não encontrarem associação significativa com os parâmetros estudados, 

os autores sugeriram que a espessura do tumor, o pleomorfismo celular, padrão de invasão, 

grau de ceratinização, expressão de VEGFR-3 e a expressão de VEGF-C, em conjunto, 

podem predizer o envolvimento linfonodal nos estágios precoces do carcinoma epidermóide 

oral. 

E ainda, Faustino et al. (2008), ao avaliarem a imunoexpressão de VEGF-C em 87 

casos de carcinomas epidermoides orais em estágios iniciais, correlacionando-a com a 

ocorrência de metástases ocultas em linfonodos cervicais e com o prognóstico dos pacientes, 

constataram que a expressão imuno-histoquímica isolada de VEGF-C, nas células malignas, 

não influenciou a evolução clínica e o prognóstico dos pacientes com carcinoma epidérmoide 

oral nos estágios iniciais. Foram analisadas as características demográficas, clínicas, o 

estadiamento clínico TNM, tratamento e evolução clínica dos pacientes. O único fator de 

prognóstico significativo para a sobrevida geral foi a ocorrência de metástase linfonodal 

oculta clinicamente, comprovada por exame histopatológico. 

 

2.4. HIF-1 

 

2.4.1. HIF-1- Estrutura e Função 

 

O primeiro relato acerca da descoberta do fator de transcrição nuclear induzido por 

hipóxia foi realizado por Semenza; Wang, (1992). Neste estudo, os autores descreveram que a 

transcrição do gene eritropoietina foi mediada por um enhancer constituído por 50 

nucleotídeos, que continha pelo menos três fatores de transcrição nuclear, ligados a sítios 

específicos, sendo um deles induzido por hipóxia.  

Posteriormente, este fator induzido por hipóxia foi purificado e caracterizado, através 

da realização de cromatografia de afinidade de DNA e troca-iônica, passando a ser chamado 
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de HIF - 1. O HIF-1 mostrou ser constituído de duas subunidades, com massas moleculares 

aparentes entre 120-130 kDa e 91-94 kDa, designadas respectivamente de HIF-1α e HIF-1β 

(WANG; SEMENZA, 1995). 

Após a identificação do HIF-1, o mesmo grupo de pesquisadores realizou o 

sequenciamento de nucleotídeos de clones de DNA complementar do HIF-1. Os dados 

revelaram que as duas subunidades são bastante similares estruturalmente, apresentando 

domínios da subfamília Per/Arnt/Sim (PAS) e da família basic helix-loop-helix (bHLH-PAS) 

WANG et al., 1995; SEMENZA, 1999).  

O domínio bHLH localiza-se na região N-terminal e é responsável pela dimerização e 

ligação ao DNA. O domínio PAS, atua como uma região central de dimerização adicional, 

facilitando assim a heterodimerização. A região C-terminal é responsável pelo recrutamento 

de proteínas reguladoras de transcrição (SEMENZA, 2003). 

O gene HIF-A humano que codifica a proteína HIF-1α encontra-se no cromossomo 

14q21-24. A subunidade HIF-1α é constituída por 826 aminoácidos e diversos estudos em 

humanos, ratos e camundongos (HOGENESCH et al. 1997; LADOUX; FRELIN, 1997; 

WANG et al., 1995) relataram uma sequência idêntica em mais de 90% de seus aminoácidos, 

demonstrando uma grande conservação evolucionária para esta subunidade. Já a proteína 

HIF-1β, constituída por 774 a 789 aminoácidos, é idêntica a um receptor de hidrocarboneto 

aromático de translocação nuclear (ARNT) (SEMENZA, 1999).  

Fatores estruturais relacionados ao HIF-1α, designados de HIF-2α e HIF-3α, têm sido 

descritos e dimerizam respectivamente com o ARNT2 e ARNT3 (FLAMME et al., 1997; GU 

et al., 1998). O HIF-2α também pode dimerizar com o HIF-1β. Heterodímeros que contêm 

HIF-1α ou HIF-2α parecem ter sobreposição, mas especificidades distintas, em relação aos 

indutores fisiológicos e genes alvo de ativação (LAU, 2007). O HIF-3α é um inibidor de HIF-

1 que parece estar envolvido na regulação de feedback, já que sua expressão é regulada à nível 

transcricional por HIF-1 (MAKINO et al., 2007). 

Para que haja a ligação do HIF-1 ao DNA, é essencial a dimerização nuclear das duas 

subunidades. Os domínios bHLH e PAS são requeridos para formação do dímero HIF-

1α/HIF-1β com propriedades de ligação ao DNA. No entanto, apesar de a dimerização destes 

domínios induzir mudanças conformacionais em HIF-1α, a ligação ao DNA não é de alta 

afinidade, sugerindo que interações entre os domínio regulatórios C-terminais das 

subunidades devem afetar a conformação e atividade de ligação dos domínios bHLH e PAS 

ao DNA (JIANG et al.,1996). 
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Além dos domínios citados, na subunidade α existem os domínios de transativação 

(TADs), consistindo em TAD-N (do aminoácido 531 ao 575) e TAD-C (do aminoácido 786 

ao 826), os quais são 100% conservados em humanos e os responsáveis pela atividade de 

transativação do HIF-1 (JIANG et al., 1997; SEMENZA, 1999). Os TADs interagem com 

coativadores como CBP e p300, que possuem funções catalíticas e estruturais no processo de 

ativação transcricional (SEMENZA, 1998). Este processo é regulado por mecanismos de 

feedback, que são ativados pelo HIF-1 e promovem a sua desativação (BHATTACHARYA et 

al., 1999).  

A porção C-terminal medeia ainda a degradação da proteína HIF-1α, especialmente 

sob condições de normóxia, através do domínio dependente de oxigênio (ODD), 

compreendido entre os aminoácidos 401 e 603 (SEMENZA, 1999). A figura 1 ilustra a estrura 

funcional do HIF-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, o HIF-1 é um heterodímero composto de uma subunidade α e uma 

subunidade β, um receptor de hidrocarboneto aromático de translocação nuclear, sendo ambos 

membros da superfamília de fatores de transcrição basic helix-loop-helix, contendo o domínio 

da subfamília PAS (WANG et al., 1995; SEMENZA et al., 1996). O HIF-1β é 

constitutivamente expresso, mas é estritamente regulado, através da subunidade α, pelos 

níveis celulares de oxigênio (ISHIKAWA et al., 2009).  

Figura 3. Representação esquemática das proteínas que constituem as duas subunidades 

do HIF-1 humano. FONTE: Adaptado de Semenza (1999). 

 



 72 

 

 

  

 

A subunidade α medeia a função do HIF-1 como fator de transcrição em resposta à 

hipóxia celular, mostrando-se estabilizado sob baixas concentrações de oxigênio. Esta 

subunidade funciona como um sistema celular sensível à hipóxia e induz a ativação de 

sistemas chaves, através de mais de 40 proteínas, incluindo as envolvidas na angiogênese, 

metabolismo de glicose, proliferação celular e invasão e metástase tumoral (SEMENZA, 

2003; FILLIES et al., 2005). 

Conforme Jiang et al. (1996), o HIF-1α desempenha um papel essencial na resposta 

adaptativa das células à redução da tensão de oxigênio e, ainda, funciona como um regulador 

mestre de oxigênio, sofrendo mudanças conformacionais em resposta a diferentes 

concentrações de oxigênio (BRUICK; MCKNIGHT, 2001).  

Em condições fisiológicas de oxigênio, o HIF-1α é constantemente ubiquitinizado para 

degradação proteassomal através da atuação de prolil-hidroxilases sensíveis ao oxigênio 

(PHDs). As PHDs 1, 2 e 3 utilizando o oxigênio do meio, modificam através de hidroxilação 

os resíduos de prolina 402 e 564. Esta hidroxilação cria uma interface necessária para a 

interação do HIF-1α com a proteína de supressão tumoral VHL, um componente que recruta a 

proteína ligase de ubiquitina E3, que cataliza ubiquitinização da proteína para degradação 

proteassomal (HUANG et al., 1998; MAXWELL et al., 1999). Além disso, a acetilação do 

HIF-1α no resíduo de lisina 532, pela acetiltransferase ARD1, aumenta a interação da VHL 

com HIF-1α promovendo sua degradação (SEMENZA, 1999; SEMENZA, 2009). 

As hidroxilações realizadas pelas PHDs e ARD1 ocorrem no TAD-N. Além dessas 

modificações, no TAD-C, o fator inibidor de HIF-1 (FIH-1) medeia a hidroxilação do resíduo 

de asparagina 803, prevenindo a interação do HIF-1α com coativadores como CBP e p300 

(SEMENZA, 2009).  

Assim, na presença de oxigênio o HIF-1α é hidroxilado pelas PHDs e ARD1 criando, 

então, um sítio de ligação para o complexo de ubiquitina ligases representado pela VHL e 

resultando na destruição do HIF-1α (SALCEDA; CARO, 1997; HUANG et al., 1998). Mais 

recentemente, OS-9, uma proteína celular de ubiquitinação, foi identificada por estar 

associada ao HIF-1α e às PHDs, aumentando a prolil-hidroxilação e degradação do HIF-1α. 

Nas células onde o RNA mensageiro (RNAm) da OS-9 foi degradado, houve aumento dos 

níveis de HIF-1α e, consequentemente, aumento de transcrição HIF-1 (HEBERT et al., 2006). 

Os níveis de RNAm do HIF-1 são equivalentes em condições de normóxia e hipóxia 

(WENGER et al., 1997), e a regulação oxigênio-dependente do HIF-1 ocorre em nível de 
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degradação protéica (HUANG et al., 1998). Sob condições de hipóxia HIF-1 é estabilizado, 

através da subunidade α (MAXWELL et al., 1999). 

Quando ocorre a diminuição dos níveis de oxigênio, as PHDs são inibidas, 

desencadeando o acúmulo citosólico da subunidade α, e consequentemente, sua translocação 

nuclear. No núcleo, o HIF-1α se une à isoforma constitutiva HIF-1β para formar HIF-1, o 

qual é responsável pela ativação de uma variedade de genes (BRENNAN; MACKENZIE; 

QUINTER, 2005), através da ligação aos motivos HREs (elementos responsivos à hipóxia) 

localizados nos promotores e enhancers dos genes alvo, na sequência 5´-RCGTG-3´ 

(SEMENZA, 2009).  

Segundo Brennan; Mackenzie; Quinter (2005), o HIF-1α pode ser visto como um 

mensageiro que é enviado do citoplasma para o núcleo para ativar respostas transcricionais à 

hipóxia. De acordo com Pugh e Ratcliffe (2003), já foram identificados mais de 60 genes que 

podem ser ativados pelo fator de transcrição HIF-1, dentre estes estão os genes que codificam 

o VEGF, a eritropoetina, e muitas enzimas envolvidas no metabolismo da glicose, ferro e 

nucleotídeos (SEMENZA, 1999). O HIF-1α também regula a expressão de genes envolvidos 

na migração celular, sobrevivência e invasão de células cancerígenas (LIN et al., 2008). A 

expressão de alguns genes alvo do HIF-1, como o VEGF, é induzida por hipóxia na maioria 

dos tipos celulares. No entanto, para a maioria dos genes a expressão induzida por hipóxia é 

específica para cada tipo de célula (SEMENZA, 2003). 

Embora a inibição das PHDs à hipóxia seja reconhecida como o principal mecanismo 

responsável para a estabilização do HIF-1α, sabe-se que alguns fatores de crescimento e 

citocinas promovem um aumento na síntese do HIF-1α (SEMENZA, 2000). Assim, tem-se 

tornado evidente que o aumento dos níveis desta proteína possa ocorrer por mecanismos 

alternativos à concentração de oxigênio, ainda não completamente compreendidos 

(BRENNAN; MACKENZIE; QUINTER, 2005). 

Para Semenza (2003), a estabilidade e a atividade do HIF-1α são reguladas por 

modificações pós-traducionais, tais como fosforilação, hidroxilação, nitrosilação e acetilação. 

Em relação à fosforilação, vários oncogenes e genes supressores de tumor influenciam ou são 

constituintes de cascatas de fosforilação e assim afetam os níveis de expressão do HIF-1α 

independente do oxigênio.  

De acordo com Semenza (2003), a síntese de HIF-1α é regulada por uma via 

independente de oxigênio, enquanto que sua degradação é regulada primariamente por 

mecanismos dependentes de oxigênio. O aumento dos níveis de HIF-1α em resposta à 
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estimulação por fatores de crescimento difere do seu aumento em resposta à hipóxia em dois 

aspectos importantes: à medida que a hipóxia aumenta os níveis de HIF-1α em todos os tipos 

de células, a estimulação de fatores de crescimento induz a sua expressão de forma específica 

para tipos celulares distintos. E ainda, enquanto que a hipóxia está associada com a 

diminuição de degradação do HIF-1α, fatores de crescimento, citocinas e outras moléculas 

sinalizadoras estimulam a síntese de HIF-1α através da ativação de quinases fosfatidilinositol-

3 (PI3K) e proteínas-quinase ativadas por mitógeno (MAPK). 

Deste modo, a via de regulação de HIF-1 independente de oxigênio envolve a ligação 

de fatores de crescimento aos receptores com atividade tirosina quinase intrínseca, e ativação 

de duas vias de sinalização, mediadas pela PI3K e RAS/MAPK. A cascata de ativação da 

PI3K envolve ativação da proteína quinase serina/treonina (Akt) e do alvo mamífero da 

rapamicina (mTOR). Na sinalização RAS/MAPK ocorre a ativação da quinase regulada por 

sinal extracelular (ERK) que por sua vez ativa a MNK. O ERK e mTOR fosforilam a 

proteína-quinase S6 (S6K) – que fosforila a proteína ribossomal S6 – e a proteína 1 de ligação 

4E (4E-BPI). A fosforilação da 4E-BPI libera o fator de iniciação eucariótico (elF-4E) para 

sua atuação na tradução do RNAm. O MNK fosforila o elF-4E e estimula sua atividade 

diretamente (FUKUDA et al., 2002; SEMENZA, 2003).  

Logo, o efeito da sinalização via fatores de crescimento, é um aumento de 

subconjunto de RNAm dentro da célula (incluindo o RNAm de HIF-1α) que é traduzido em 

proteína (SEMENZA, 2003). A figura 2 ilustra a regulação da síntese de proteína HIF-1α. 
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Por fim, mutações genéticas por mecanismos variados, citanto-se ganho de função de 

ErbB-2, perda de função de p53, VHL, PTEN  e alterações na sinalização MEK/ERK, EGFR, 

PI3k/Akt/mTOR entre outros, que ativam as vias de transdução de sinal citadas acima, 

induzem a atividade de HIF-1 (FUKUDA; KELLY; SEMENZA, 2003; LAUGHNER et al., 

2001). 

 

 

 Figura 4. Regulação da síntese da proteína HIF-1α. FONTE: Adaptado de 

Semenza (2003). 
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2.4.2. Expressão de HIF-1α no câncer 

 

O HIF-1α tem sido proposto como um biomarcador que reflete adaptação celular à 

hipóxia (HEBERT et al., 2006). Alguns estudos relatam que esta proteína é amplamente 

expressa em tumores sólidos e raramente encontrada em tecidos saudáveis em condições 

normóxicas (WU et al., 2010; LIN et al., 2008).  

A sinalização via receptores tirosina quinase também tem sido associada à expressão 

de HIF-1 e seus genes alvo como VEGF, por mecanismos independentes de hipóxia em 

cânceres humanos. Fukuda et al. (2002) demonstraram que a exposição ao fator de 

crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1) induz a expressão de HIF-1 em linhagens de 

células de carcinoma de cólon. Em contraste à hipóxia, que induz a sua expressão por inibir a 

degradação de HIF-1α, o IGF-1 não inibe esse processo. Os resultados demonstraram que o 

IGF-1 induziu a expressão HIF-1α e do RNAm de VEGF. Esta estimulação foi inibida pelo 

tratamento das células com inibidores de PI3-K e MAPK. Estes inibidores também 

bloquearam a fosforilação das proteínas reguladoras de tradução proteica 4E-BP1, S6 e eIF-

4E induzida por IGF-1. Deste modo, os autores concluíram que o envolvimento das vias 

MAPK e PI3-K representam um novo mecanismo para a indução da expressão da proteína 

HIF-1α em células de câncer humano. 

Eventos genéticos que facilitam a sobrevida celular como mutação em genes 

supressores tumorais (VHL, p53, PTEN) e oncogenes (Akt, ras, ERK1/2), têm sido 

relacionados à superexpressão de HIF-1α em diversos cânceres (FUKUDA et al., 2002; 

LAUGHNER et al., 2001; ZHONG et al., 2000). Bos et al. (2001) mostraram que com a 

imunorreatividade e amplificação do gene HER-2,  as expressões de VEGF e Ki-67 foram 

fortemente correlacionadas com a positividade para HIF-1α em carcinomas de mama sem 

metástase linfonodal. 

Apesar de a presença de HIF-1α ter sido observada em diferentes tipos de cânceres, o 

valor prognóstico deste biomarcador nos tumores derivados de epitélio pavimentoso é 

controverso (MUÑOZ-GUERRA et al., 2009). A sua superexpressão foi demonstrada em uma 

variedade de cânceres, incluindo renal, bexiga, colo-retal, mama, ovário e carcinomas de 

cabeça e pescoço (NA et al., 2003; THEODOROPOULOS et al., 2004; KUWAI et al., 2003; 

VLEUGEL et al., 2005; KUROKAWA et al., 2003; NAKAYAMA et al. 2002; KATSUTA et 

al., 2005; MATSUYAMA et al., 2005).  
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Em alguns desses carcinomas, a expressão de HIF-1α revelou associação significativa 

com a gradação histológica do tumor (NAKAYAMA et al., 2002; THEODOROPOULOS et 

al., 2004; VLEUGEL et al., 2005), metástase linfonodal (KUROKAWA et al., 2003; KUWAI 

et al., 2003), estadiamento clínico (KUWAI et al., 2003), taxa de sobrevida e prognóstico 

(KUROKAWA et al., 2003; THEODOROPOULOS et al., 2004; VLEUGEL et al., 2005; 

MATSUYAMA et al., 2005).  

Apesar de em alguns tipos de câncer, a expressão de HIF-1α ter sido associada com 

metástase linfonodal (KUROKAWA et al, 2003;. KUWAI et al, 2003), o mecanismo 

envolvido neste processo ainda não foi bem caracterizado (KATSUTA et al., 2005). Para Wu 

et al. (2010), a função do HIF-1α na promoção da progressão tumoral em tumores de cabeça e 

pescoço é controversa. 

Cohen et al. (2004) utilizaram linhagens de células de câncer de cabeça e pescoço,  

para avaliar a expressão de HIF-1α em condições de normóxia e hipóxia através da técnica de 

Western blot. Os resultados apontaram que a superexpressão de HIF-1α exibiu associação 

com o potencial de invasividade das células tumorais, sugerindo que a sua desregulação pode 

desempenhar função importante na progressão de carcinomas de células escamosas de cabeça 

e pescoço.  

Kimura et al. (2004) observaram dois padrões distintos de imunomarcação para o HIF-

1α. Um padrão de expressão se mostrou heterogêneo, com HIF-1α detectado apenas em 

células tumorais viáveis ao redor de áreas de necrose, enquanto que no outro padrão a sua 

expressão foi difusa e homogênea. Os autores sugeriram que a expressão heterogênea pode ter 

sido o resultado de hipóxia, evidenciado pela expressão de HIF-1α próxima à áreas necróticas 

com menor suprimento de oxigênio, e que o padrão homogêneo pode ter sido devido a fatores 

de regulação não atribuídos à hipóxia, já que a expressão de HIF-1α é aumentada por 

mutações genéticas em genes supressores tumorais, oncogenes e pela indução de fatores de 

crescimento. 

Com relação ao padrão de marcação da proteína nas células tumorais, o estudo de Wu 

et al. (2010) encontrou um padrão misto, com  marcação semelhante tanto citoplasmática 

quanto nuclear, com 67,5% dos casos exibindo positividade para o HIF-1α. Esta pesquisa 

avaliou os níveis da proteína HIF-1α em 40 casos de carcinoma de laringe, correlacionando-os 

com parâmetros clínico-patológicos como metástase linfonodal e gradação histológica. Foi 

encontrada também uma maior imunopositividade estatisticamente significatica nos tumores 

T3 e T4 e naqueles casos com metástase linfonodal.     
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Os resultados da pesquisa de Munipalle et al. (2011) não evidenciaram valores 

prognósticos referentes ao HIF-1α em carcinomas esofágicos, já que não houve diferença 

estatística de sobrevida livre de doença e sobrevida total entre os grupos com alta e baixa 

imunomarcação.  

Além disso, pesquisas encontraram que a desregulação dos genes TSC1/TSC2, por 

mutação, complementam polimorfismos do HIF-1α em carcinomas de cabeça e pescoço, 

podendo servir como biomarcadores para prever as respostas a terapias específicas e 

prognóstico da doença em geral (HEBERT et al., 2006). 

Estudos investigando o papel de HIF-1α em carcinomas orais são recentes e ainda, 

assim, nenhum estudo de CE de lábio inferior foi encontrado na literatura (Bases de dados: 

PUBMED, MEDLINE, SCOPUS). Além disto, há resultados conflitantes relativos à 

superexpressão de HIF-1α nestes tumores (BRENNAN; MACKENZIE; QUINTER, 2005; 

FILLIES et al., 2005). 

O estudo de Mohamed et al. (2004) buscou identificar correlação entre a expressão de 

HIF-1α e VEGF, e o efeito da hipóxia na expressão destes marcadores, em linhagens de 

células de carcinoma oral e linhagens primárias de ceratinócitos de mucosa oral, através de 

Nothern e Western blot e ELISA. Os resultados demonstraram que os níveis iniciais de 

transcrição e tradução de VEGF e HIF-1α foram elevados nas linhagens de câncer em 

comparação com os ceratinócitos. Adicionalmente, a hipóxia gerou uma superexpressão 

estatisticamente significativa para os dois marcadores, nas linhagens de células cancerosas em 

relação aos ceratinócitos. O estudo sugeriu que a hipóxia regula tanto o VEGF quanto o HIF-

1α nas linhagens estudadas, estabelecendo, assim, um caminho bioquímico entre hipóxia e 

neoangiogênese nestas neoplasias e um possível alvo terapêutico para estas lesões.  

Zhang et al. (2004), encontraram que a utilização de terapia molecular através do uso 

de RNA de interferência (RNAis) e oligonucleotídeos antisense, complementares ao RNAm 

de HIF-1α, induziu a apoptose de linhagens de células de carcinomas de língua, sugerindo que 

a interferência da transcrição de HIF-1 através da estratégia de oligonucleotídeos antisense 

pode fornecer um alvo terapêutico para tratamento destes tumores.  

A pesquisa de Sasabe et al. (2005) avaliou a função de HIF-1α na indução da apoptose 

em 8 linhagens de células de carcinoma epidermóide oral. As proteínas HIF-1α, Bax, Bcl-2, 

Bcl-xL, citocromo “c”, MAPKs, Akt e caspases-3 e -9 foram analisadas por meio de Western 

blot, ELISA, construção de plasmídeos e transfecção de HIF1-α. Os resultados mostraram que 

a expressão de HIF-1α suprimiu a apoptose induzida por hipóxia através da inibição de 
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liberação do citocromo c mitocondrial. A superexpressão de HIF-1α também aumentou os 

níveis de fosforilação de Akt e de ERK e inibição das caspases-3 e -9, enzimas importantes 

para a apoptose. Estes resultados indicam que o HIF-1α evita a morte celular por apoptose 

através de dois mecanismos, incluindo inibição da liberação de citocromo c e ativação de Akt 

e ERK. 

Fillies et al. (2005) avaliaram a imunoexpressão de HIF-1α, transportador de glicose 1 

(GLUT-1), anidrase carbônica IX (CAIX), Ki-67 e ciclina D1 em 85 casos de carcinomas 

epidermoides de assoalho bucal, correlacionando-as às características clinicopatológicas dos 

tumores para determinar o valor desta proteína como marcador de prognóstico. A expressão 

de HIF-1α foi determinada pela porcentagem de núcleos marcados em cada centro tumoral e 

posteriormente dividida em 1%, 5% e 10% de células positivas para o HIF-1α. Os resultados 

mostraram que o HIF-1α foi frequentemente superexpresso em regiões de não-hipóxia, ou 

seja, um padrão de expressão difuso, com imunorreatividade confinada ao núcleo das células 

tumorais. A superexpressão de HIF-1α esteve associada a uma maior sobrevida livre de 

doença, sobrevida geral e como fator independente de sobrevida geral (p < 0,001). Os autores 

concluíram que a sua superexpressão é um indicador de prognóstico favorável para esses 

carcinomas e que os pacientes com linfonodos negativos, sem a expressão de HIF-1α, devem 

ser considerados para radioterapia adjuvante.  

Em estudo imuno-histoquímico, Lin et al. (2008) encontraram que a média do índice 

de marcação nuclear de HIF-1α aumentou significativamente desde mucosa oral normal (n = 

14), displasia epitelial oral leve (n = 12), moderada (n = 17) e severa (n = 12), até o carcinoma 

epidermóide oral (n = 57). Neste, o HIF-1α se expressou predominantemente de forma focal. 

Foi encontrada uma correlação significativa entre a maior média de marcação nuclear do HIF-

1α e o tamanho do tumor, metástase linfonodal e os estágios clínicos avançados do carcinoma 

epidermóide oral, mas, apenas o tamanho do tumor e o índice de marcação > 60% mostraram 

ser fatores independentes. Concluíram, então, que a expressão de HIF-1α constitui um evento 

precoce na carcinogênese oral e que a sua marcação nuclear pode predizer a progressão e a 

sobrevida dos pacientes com carcinoma epidermóide oral. 

O estudo de Sasabe et al. (2008) sugeriu que a maior expressão HIF-1α está 

relacionada com a resistência de linhagens de células de carcinoma epidermóide oral à 

quimioterapia e radioterapia e que HIF-1α é um alvo terapêutico eficaz para tratamento do 

câncer. Em linha com estes achados, Song et al. (2009) transfectaram HIF-1α através de 

RNAis em linhagens de células de CE de língua, visando investigar seu efeito sobre as 
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mudanças de comportamento biológico em condições hipóxicas nestas células. As técnicas 

utilizadas foram PCR em tempo real, Western blot e imunofluorescência. A introdução dos 

RNAis reduziu os níveis de RNAm e síntese protéica de HIF-1α, induzindo as células para 

apoptose, o que inibiu o crescimento e adesão celular. Dessa forma, os autores sugerem que a 

interferência nos níveis de HIF-1α pela estratégia de RNAis pode constituir uma terapia 

importante para o carcinoma epidermóide oral. 

Em 2009, a pesquisa realizada por Uehara et al. indicou que HIF-1α pode ter um papel 

importante na metástase linfonodal e no prognóstico em pacientes com carcinoma 

epidermóide oral. Os autores investigaram 57 casos de carcinoma epidermóide oral e 

analisaram a correlação entre a expressão do HIF-1α e metástase linfonodal, o prognóstico 

desses pacientes e a atividade proliferativa das células tumorais, com PCNA. Houve 

associação significativa entre a expressão de HIF-1α relacionando tanto com piores 

prognósticos quanto com a metástase linfonodal. No entanto, não houve associação positiva 

entre a expressão de HIF-1α e PCNA. 

O estudo de Ishikawa et al. (2009) avaliou a correlação entre a expressão do receptor 

de quiomiocinas CXCR4 e HIF-1α em 85 espécimes de carcinomas epidermoides orais, assim 

como, a regulação da expressão de CXCR4 pelo HIF-1α sob condições de hipóxia, utilizando 

culturas de células de carcinoma epidermóide oral e análise através de Western blot. A imuno-

histoquímica mostrou que CXCR4 foi expresso em 23% dos casos, enquanto que o HIF-1α foi 

expresso em 60%, com marcação nuclear predominante. Houve uma correlação significativa 

entre a expressão do CXCR4 e HIF-1α. A hipóxia aumentou acentuadamente a expressão de 

ambos nas culturas de células. Os resultados indicaram que o HIF-1α, em condições de 

hipóxia, regulou a expressão de CXCR4 em carcinomas epidermoides orais.  

Para avaliar o potencial de invasão local de células de carcinoma epidermóide oral, 

Ryu et al. (2010) utilizaram o método de invasão em matrigel e analisaram o efeito da hipóxia 

no poder de invasão das células de carcinoma epidermóide oral pelo HIF-1α e, ainda, 

investigaram o efeito da hipóxia na expressão de fibronectina e de integrina α5, tanto em nível 

protéico quanto em RNAm. Os autores encontraram que a hipóxia aumentou a invasividade 

das células do carcinoma epidermóide oral com o aumento da expressão da fibronectina e da 

integrina α5 induzidos pelo HIF-1α. 

A influência de espécies reativas de oxigênio (ROS) na sinalizaçãode HIF-1α em 

linhagens de células de carcinoma epidermóide oral, foi investigada por Sasabe et al. (2010). 

Os níveis de RNAm e da proteína HIF-1α aumentaram juntamente com a elevação dos níveis 
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de ROS, sugerindo que estes radicais aumentam a expressão de HIF-1α através de regulação 

transcricional, traducional e pós-tradução.  

Eckert et al. (2010) investigaram o impacto da expressão de HIF-1α e CAIX no 

prognóstico de 80 casos de carcinoma epidermóide oral através da imuno-histoquímica. 

Constataram os autores que a codetecção de baixa expressão HIF-1α e CAIX está 

significativamente correlacionada com um melhor prognóstico para pacientes com carcinoma 

epidermóide oral. 

O HIF-1α também parece ser um modulador da atividade de transição celular epitélio-

mesênquima. Liang et al. (2011) encontraram que a coexpressão de mais de dois marcadores 

entre HIF-1α e os marcadores de transição epitélio-mesênquima, TWIST2 e SNIP1, serviu 

como indicador prognóstico independente, para sobrevida livre de doença e sobrevida geral. 

 

 

2.5. ESTUDOS ASSOCIANDO VEGF-C/VEGFR-3 E HIF-1α 

 

Estudos sobre a interrelação de HIF-1α com a via VEGF-C/VEGFR-3 são escassos. A 

maior parte dos trabalhos foi publicada apenas nos últimos seis anos (KATSUTA et al., 2005; 

SCHOPPMAN et al., 2006; SIMIANTONAKI et al., 2008; SPINELLA et al., 2009) e, até o 

momento, há apenas um estudo em carcinoma epidermóide oral (LIANG et al., 2008).  

 Para investigar se HIF-1α desempenha uma função na invasão linfática através de 

VEGF-C, Katsuta et al. (2005) examinaram a imunoexpressão dessas proteínas em linhagens 

de células  escamosas de carcinoma esofágico e em 48 casos de câncer de esôfago. Para a 

análise das linhagens de células os autores usaram PCR em tempo real, e para as amostras 

teciduais, a análise imuno-histoquímica. A imunomarcação nuclear e/ou citoplasmática para 

HIF-1α foi considerada positiva nos casos que apresentaram > 10% de células marcadas. Para 

o VEGF-C, os casos positivos expressaram ≥ 30% de marcação citoplasmática. Os RNAms de 

HIF-1α e VEGF-C foram expressos em todas as linhagens. A expressão de HIF-1α se 

correlacionou com a expressão de VEGF-C e a presença de invasão linfática. Houve 

tendência para uma correlação entre HIF-1α e metástase linfonodal. Os autores sugeriram que 

o HIF-1α pode desempenhar papel na invasão linfática e metástase linfonodal através da 

indução de VEGF-C nestes carcinomas. 
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O estudo de Schoppman et al. (2006) investigou a função de HIF-1α na 

linfangiogênese, invasão linfática e expressão de VEGF-C em 119 casos de câncer de mama 

com metástase linfonodal. A expressão nuclear de HIF-1α foi determinada, semi-

quantitativamente, de acordo com a porcentagem de células imunomarcadas e a intensidade 

de marcação. A determinação da LMVD, com o anticorpo anti-podoplanina, foi realizada de 

acordo com Weidner et al. (1991) e a intensidade de imunomarcação do VEGF-C foi 

graduada como forte, média ou fraca. Houve uma correlação significativa entre HIF-1α e 

VEGF-C como também entre HIF-1α e a LMVD peritumoral. Esta, se correlacionou 

significativamente com invasão linfática. Além disto, o HIF-1α foi considerado como fator de 

prognóstico independente para a sobrevida livre de doença e sobreviva geral. Segundo os 

autores, os dados fornecem evidências indiretas sobre a possível função de HIF-1α como 

regulador da linfangiogênese em câncer de mama.  

Liang et al. (2008) analisaram a imunoexpressão de HIF-1α, VEGF-C, LYVE-1 e 

CD34 em 65 amostras de carcinoma epidermóide oral e compararam esses dados com 

parâmetros clínico-patológicos. Com isto, os autores buscaram esclarecer uma possível 

função de HIF-1α na linfangiogênese e metástase de carcinoma epidermóide oral e os 

mecanismos moleculares envolvidos neste processo. Para a LMVD, a contagem dos vasos 

linfáticos foi feita de acordo com Franchi et al. (2004), sendo a contagem dos vasos realizada 

dentro da área tumoral (intratumoral) e em uma área de até 500 μm a partir do front de 

invasão (peritumoral). Os casos com imunorreatividade citoplasmática e/ou nuclear > 10% 

para HIF-1α foram considerados como de alta expressão, e para o VEGF-C, >  25% de 

marcação citoplasmática. Os resultados mostaram que 66,2% e 52,3% de casos exibiram 

superexpressão HIF-1α e VEGF-C, respectivamente, e que, a maior LMVD foi encontrada 

nos casos com alta expressão de HIF-1α e VEGF-C. A superexpressão de HIF-1α se 

correlacionou positivamente com a superexpressão de VEGF-C, LMVD, metástase linfonodal 

e TNM. Além disto, a MVD esteve significativamente associada tanto ao HIF-1α quanto ao 

VEGF-C. Dessa forma, concluíram que o HIF-1α pode atuar no desenvolvimento de 

metástase linfonodal regional como regulador da linfangiogênese e angiogênese através de 

VEGF-C em carcinomas epidermoides orais. 

Simiantonaki et al. (2008) examinaram a possível existência de um loop autócrino de 

HIF-1α/VEGF/VEGFR em linhagens de células de carcinomas coloretais, mama, pulmão e 

adenocarcinomas em situações de normóxia, hipóxia e anoxia. Para realizar a análise foi 

realizada imunofluorescência, PCR reversa e a quantificação das proteínas por meio de 
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ELISA. Com relação à expressão de HIF-1α, as linhagens de mama, pulmão e três de 

carcinomas colorretais mostraram uma significativa superregulação de HIF-1α em condições 

de hipóxia e anóxia. O VEGF foi identificado em condições de normóxia e aumentou 

significativamente sua expressão em condições de hipóxia e anóxia nas linhagens de mama e 

pulmão, não sendo alterado nos carcinomas colorretais. No entanto, nenhuma dessas células 

exibiu VEGFR-1 e VEGFR-2 tanto em hipóxia quanto normóxia. Contrariamente, o VEGFR-

3 foi expresso tanto em nível de RNAm quanto de proteína nas linhagens de mama e pulmão, 

sob hipóxia. Estas linhagens também exibiram altos níveis de VEGF-C, mas não de VEGF-D 

nestas condições. Os autores sugeriram então que, sob condições de hipóxia, é possível uma 

relação autócrina de HIF-1α, VEGF-C e VEGFR-3 em linhagens de células de carcinomas de 

mama e pulmão. 

Por fim, Spinella et al. (2009) descreveram um novo mecanismo mediador de 

linfangiogênese através do eixo endotelina-1 e -3 e o seu receptor (ETBR). Os estudos in vitro 

e in vivo destes autores mostraram que as células endoteliais linfáticas produzem endotelina-1, 

-3 e expressam o ETBR. Nestas células, a endotelina-1 promoveu proliferação, invasão, 

formação de estrututas semelhantes a vasos e fosforilação das vias AKT e MAPKs (p42/p44) 

através do ETBR. Em condições de normóxia, a endotelina-1 também foi capaz de estimular a 

expressão de HIF-1α similarmente à hipóxia e superregular a expressão de VEGF-C, VEGFR-

3 e VEGF-A. Além disso, o silenciamento de HIF-1α pela introdução de RNAis inibiu a 

produção de VEGF-C e VEGF-A em resposta à endotelina-1 ou à hipóxia, implicando estas 

moléculas como sinalizadoras do eixo endotelina-1/ ETBR. 
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PROPOSIÇÃO 

 

 

 

 

“Mas a terra se encherá do conhecimento da 

glória do Senhor, como as águas enchem o mar”.  

Habacuque 2:14 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

Foi propósito deste experimento, avaliar a imunoexpressão das proteínas VEGF-C, 

VEGFR-3 e HIF-1α, e as densidades linfáticas intra e peritumorais, correlacionando-as com 

parâmetros clinicopatológicos e prognósticos, em uma série de casos de carcinomas 

epidermóides de lábio inferior metastáticos e não-metastáticos. Com isto, pretende-se 

contribuir com mais esclarecimentos a respeito dos mecanismos envolvidos no 

desenvolvimento de metástases nestas lesões. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 

 

“Dedique à disciplina o seu coração, e os seus 

ouvidos às palavras que dão conhecimento”. 

Provérbios 23:12 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

A presente pesquisa foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Liga Norte Rio-Grandense Contra o Câncer (LNRCC) sob o parecer número 082/082/2011 

(ANEXO I). Os sujeitos desta pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (APÊNDICE A), dando ciência de sua participação no estudo. 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A pesquisa consistiu em um estudo observacional caracterizado pela observação, 

análise quantitativa da imunoexpressão das proteínas, VEGF-C, VEGFR-3 e HIF-1α, e da 

mensuração da densidade linfática (D2-40) por meio de imuno-histoquímica, em espécimes 

de carcinomas epidermóides de lábio inferior metastáticos e não-metastáticos  

 

4.3. POPULAÇÃO  

 

Constituiu-se  população deste estudo, todos os casos de carcinomas epidermóides de 

lábio inferior registrados no Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Dr. Luiz Antônio, 

Natal, RN, no período de 2004-2009.  

 

4.4. SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra do estudo foi intencional, constituída por 50 casos de carcinomas 

epidermóides de lábio inferior. Deste total, 25 lesões foram oriundas de pacientes com 
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metástase linfonodal regional e 25 foram provenientes de pacientes sem metástase em 

linfonodos regionais.  

 

4.4.1. Critérios de Inclusão 

 

Foram incluídos na amostra, apenas os casos de carcinomas epidermóides de lábio 

inferior tratados por excisão cirúrgica, que possibilitaram a avaliação do front de invasão 

tumoral e cujas fichas clínicas dos pacientes continham informações relativas ao estadiamento 

clínico (TNM) das lesões, desfecho e recidiva. Os casos com metástase linfonodal regional 

foram comprovados histopatologicamente. 

 

4.4.2. Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos da amostra lesões de pacientes que foram  submetidos previamente à 

radioterapia ou quimioterapia; os casos que não possuíram quantidades suficientes de material 

biológico para realização da gradação histológica de malignidade e do estudo imuno-

histoquímico; casos que não possuíam acompanhamento clínico de pelo menos 24 meses para 

análise de recidiva da lesão. 

 

4.5. SISTEMA DE ESTADIAMENTO CLÍNICO (TNM)  

 

Para o estadiamento clínico dos carcinomas epidermóides de lábio inferior, foram 

utilizados os parâmetros elencados na sexta edição da Classificação TNM dos Tumores 

Malignos (SOBIN; WITTEKIND et al., 2002), os quais são apresentados nos Quadros 1 e 2. 

Os dados inerentes ao estadiamento clínico TNM foram coletados nos prontuários médicos 

dos pacientes tratados no Hospital Dr. Luiz Antônio, Natal-RN, e anotados em fichas 

apropriadas (APÊNDICE B). 
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TAMANHO DO TUMOR PRIMÁRIO (T) 

TX O tumor primário não pode ser avaliado 

T0 Não há evidência de tumor primário 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão 

T2 Tumor com mais de 2 cm e até 4 cm em sua maior dimensão 

T3 Tumor com mais de 4 cm em sua maior dimensão 

T4a Tumor que invade estruturas adjacentes: cortical óssea, nervo alveolar inferior, 

assoalho da boca, ou pele da face (queixo ou nariz) 

T4b 

 

Tumor que invade o espaço mastigador, lâminas pterigóides ou base do crânio ou 

envolve artéria carótida interna 

ENVOLVIMENTO DE LINFONODO REGIONAL (N) 

NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais 

N1 Metástase em um único linfonodo homolateral, com 3 cm ou menos em sua maior 

dimensão 

N2 N2a – Metástase em um único linfonodo homolateral com mais de 3 cm e até 6 cm 

em sua maior dimensão 

N2b – Metástase em linfonodos homolaterais múltiplos, nenhum deles com mais de 6 

cm em sua maior dimensão 

N2c - Metástase em linfonodos bilaterais ou contralaterais, nenhum deles com mais 

de 6 cm em sua maior dimensão 

N3 Metástase em linfonodo com mais de 6 cm em sua maior dimensão 

ENVOLVIMENTO POR METÁSTASES DISTANTES (M) 

MX A presença de metástase à distância não pode ser avaliada 

M0 Ausência de metástase à distância 

M1 Metástase à distância 

Quadro 1: Sistema de estadiamento clínico TNM para o Carcinoma epidermóide de lábio, 

preconizado por SOBIN, WITTEKIND (2002). 
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ESTÁDIO 

 

CLASSIFICAÇÃO TNM 

 

Estádio 0 Tis N0 M0 

Estádio I T1 N0 M0 

Estádio II T2 N0 M0 

Estádio III T1, T2 N1 M0 

T3 N0, N1 M0 

Estádio IVA T1, T2, T3 N2 M0 
T4a N0, N1, N2 M0 

Estádio IVB Qualquer T N3 M0 

T4b Qualquer N M0 

Estádio IVC Qualquer T Qualquer N M1 

Quadro 2: Categorias de estadiamento clínico TNM para o carcinoma epidermóide de lábio, 

preconizado por SOBIN, WITTEKIND (2002). 

 

4.6. ESTUDO MORFOLÓGICO 

 

A amostra selecionada, fixada em formol a 10% e incluída em parafina, foi submetida 

a cortes com 5m de espessura, os quais, por sua vez, foram estendidos em lâminas de vidro e 

submetidos à coloração de rotina da hematoxilina e eosina. Sob microscopia de luz (Olympus 

CX31, Olympus Japan Co., Tokyo, JPN), os espécimes foram analisados em aumentos de 

100× e 400×.  Foi realizada então a análise da gradação histológica de malignidade dos 

espécimes, no front de invasão tumoral (Bryne 1998), de acordo com o sistema proposto por 

Bryne et al.(1992) (Quadro 3). E ainda, foi realizada a gradação histológica proposta pela 

OMS (CARDESA et al., 2005), em toda a extensa da lesão (Quadro 4).  
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Aspectos 

morfológicos 

Escore de malignidade 

1 2 3 4 

Grau de 

ceratinização 

Alto 

(> 50% das 

células) 

Moderado 

(20-50% das 

células) 

Baixo (>5<20% 

das células) 

Ausente 

(0-5% das 

células) 

Pleomorfismo 

nuclear 

Pouco (>75% de 

células maduras) 

Moderado (50 a 

75% de células 

maduras) 

Intenso (>25< 50 

% de células 

maduras) 

Extremo (0 a 25% 

de células 

maduras) 

Aspectos 

morfológicos 

Escore de malignidade 

1 2 3 4 

Padrão de 

invasão 

Bordas 

infiltrativas bem 

delimitadas 

Cordões, bandas e/ 

ou trabéculas 

sólidas infiltrativas 

Pequenos grupos 

ou cordões de 

células 

infiltrativas 

(N>15) 

Infiltração difusa 

e pronunciada, em 

pequenos grupos 

celulares e/ ou 

células 

individuais 

(N<15) 

Infiltrado 

inflamatório 

Intenso Moderado Escasso Ausente 

Quadro 3: Sistema de gradação histológica de malignidade no “front” de invasão (Bryne, 1998) 

proposto por Bryne et al. (1992). 

 

Gradação histológica - OMS  

Parâmetros Características 

Pouco diferenciado 

Predomínio de células imaturas 

Numerosas mitoses típicas e atípicas 

Mínima ceratinização 

Moderadamente diferenciado 

Certo grau de pleomorfismo nuclear e atividade 

mitótica 

Pouca ceratinização 

Bem diferenciado 
Arquitetura tecidual semelhante ao padrão normal 

do epitélio 

Quadro 4: Sistema de gradação histológica proposta pela OMS  (CARDESA et al., 2005). 

 

Para a gradação de Bryne et al. (1992), os escores obtidos em cada um dos parâmetros 

foram somados, obtendo-se, dessa forma, o escore final de malignidade do caso. As lesões 
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que apresentaram escores finais entre 4 e 8, foram classificadas como de baixo grau de 

malignidade. Por sua vez, os tumores com escore final igual ou superior a 9, foram 

classificados como de alto grau de malignidade (Silveira et al., 2007). Destaca-se que a 

gradação histológica de malignidade foi realizada por dois examinadores, previamente 

calibrados, sem que os mesmos tivessem conhecimento se o caso, em questão, referia-se a 

uma lesão com ou sem metástase linfonodal regional. Os casos cujas classificações de 

malignidade, determinadas pelos examinadores, consistiram em discordância, foram 

resolvidos por consenso. Os dados referentes aos dados clínicos e gradação histológica de 

malignidade foram anotados em fichas apropriadas (APÊNDICES B e C). 

 

4.7. ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO 

 

4.7.1 Método imuno-histoquímico 

 

A amostra selecionada, fixada em formol a 10% e incluída em parafina, foi submetida 

a cortes com 3m de espessura, os quais, por sua vez, foram estendidos em lâminas de vidro 

devidamente preparadas com adesivo à base de organosilano (3-aminopropiltrietoxisilano, 

Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA). Posteriormente, o material foi submetido ao 

método da imunoperoxidase pela técnica baseada em polímeros de dextrano (ADVANCE
TM

 

HRP, Dako North America Inc., Carpinteria, CA, USA), utilizando anticorpos policlonais, 

anti-VEGF-C e anti-VEGR-3 e anticorpos monoclonais anti-HIF-1α e anti-D2-40 (Quadro 5). 

Como controle positivo para os anticorpos anti-D2-40, anti-VEGF-C e anti-VEGFR-3 

foram utilizados cortes histológicos de linfangioma. Por sua vez, para o controle positivo do 

anticorpo anti-HIF-1α foram utilizados cortes histológicos de carcinoma de mama. O controle 

negativo consistiu na substituição dos anticorpos primários por albumina de soro bovino a 1% 

(BSA) em solução tampão. A técnica utilizada seguiu o protocolo descrito abaixo: 

 Desparafinização: 2 banhos em xilol, à temperatura ambiente (10 minutos cada); 

 Re-hidratação em cadeia descendente de etanóis: 

 Álcool etílico absoluto I (5 minutos); 

 Álcool etílico absoluto II (5 minutos); 

 Álcool etílico absoluto III (5 minutos); 
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 Álcool etílico 95°GL (5 minutos); 

 Álcool etílico 80°GL (5 minutos); 

 Remoção de pigmentos formólicos com hidróxido de amônia a 10% em etanol 95°, à 

temperatura ambiente (10 minutos); 

 Lavagem em água corrente (10 minutos) 

 Passagens rápidas em água destilada (2 trocas); 

 Recuperação antigênica (Quadro 5); 

 Lavagem em água corrente (10 minutos); 

 Passagens rápidas em água destilada (2 trocas); 

 Duas incubações dos cortes em solução de peróxido de hidrogênio 3% 10 volumes, em 

proporção de 1/1, para o bloqueio da peroxidase endógena tecidual (10 minutos cada); 

 Lavagem em água corrente (10 minutos); 

 Passagens rápidas em água destilada (2 trocas); 

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

 Incubação dos cortes com anticorpos primários, em solução diluente (Antibody diluent 

with background reducing components, Dako North America Inc., Carpinteria, CA, 

USA); 

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

 Incubação com anticorpo secundário (ADVANCE
TM

 HRP Link, Dako North America Inc., 

Carpinteria, CA, USA), à temperatura ambiente (30 minutos); 

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

 Incubação com anticorpo polimerizado à peroxidase (ADVANCE
TM

 HRP Enzyme, Dako 

North America Inc., Carpinteria, CA, USA), à temperatura ambiente (30 minutos); 

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

 Revelação da reação com solução cromógena de 3,3-diaminobenzidina (Liquid DAB+ 

Substrate, Dako North America Inc., Carpinteria, CA, USA) (7 minutos); 

 Lavagem em água corrente (10 minutos); 

 Passagens rápidas em água destilada (2 trocas); 

 Contracoloração com hematoxilina de Mayer, à temperatura ambiente (5 minutos); 

 Desidratação em cadeia ascendente de etanóis: 

 Álcool etílico 80°GL (2 minutos); 

 Álcool etílico 95°GL (2 minutos); 
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 Álcool etílico absoluto I (5 minutos); 

 Álcool etílico absoluto II (5 minutos); 

 Álcool etílico absoluto III (5 minutos); 

 Passagens rápidas em xilol (3 trocas); 

 Montagem em resina Permount® (Fisher Scientific Inc., Fair Lawn, NJ, USA). 

 

 

Especificidade Clone Fabricante Diluição 
Recuperação 

Antigênica 
Incubação 

D2-40 

 

D2-40 

 

 

Dako 

 

 

1:400 

 

TRIS EDTA pH 9 

Pascal, 121ºC, 3 min 

Overnight, 

4º C 

 

VEGF-C H-190 Santa Cruz 

 

1:400 

 

TRIS EDTA pH 9 

Pascal, 121ºC, 3 min 

Overnight 

4º C 

VEGFR-3 

 
C-20 Santa Cruz 1:400 

Citrato pH 6 

 Pascal, 121ºC, 3 min 

60’ 

 

HIF-1α H1α67 Santa Cruz 1:200 
TRIS EDTA pH 9 

Pascal, 121ºC, 3 min 

Overnight 

4º C 

Quadro 5: Especificidade, n
o 

catálogo, fabricante, diluição, recuperação antigênica e tempo de 

incubação dos anticorpos primários utilizados no estudo. 

 

 

4.7.2. Análise imuno-histoquímica 

 

Após o processamento dos cortes histológicos e tratamento imuno-histoquímico, cada 

espécime foi analisado à microscopia de luz (Olympus CX41, Olympus Japan Co., Tokyo, 

JPN), por dois examinadores previamente treinados. Destaca-se que a análise imuno-

histoquímica foi realizada sem que os examinadores tivessem conhecimento se o caso, em 

questão, referia-se a uma lesão com ou sem metástase linfonodal regional.  
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A avaliação da densidade linfática tumoral foi realizada de forma quantitativa, 

utilizando-se adaptação da metodologia descrita no estudo de Kyzas et al. (2006). Sob 

aumento de 40 (Microscópio Olympus BX41, Olympus Japan Co., Tokyo, JPN), foram 

identificadas cinco áreas de maior imunorreatividade ao anticorpo anti-D2-40, nas regiões de 

front e centro tumoral. Em cada uma destas áreas, sob aumento de 200, foram quantificados 

os vasos imunopositivos ao referido anticorpo. Através da soma dos valores obtidos em cada 

um dos campos microscópicos, foi estabelecida a densidade linfática intratumoral e 

peritumoral, representando o número de vasos linfáticos por área (correspondendo a uma área 

de avaliação de 0,7386 mm
2
). Destaca-se que a densidade linfática peritumoral foi realizada 

em uma área de até 500 μm a partir do front de invasão. Além disso, os casos foram 

classificados de acordo com a presença ou ausência de invasão de vasos linfáticos, tanto nas 

áreas intratumorais como nas áreas peritumorais, caracterizada pela presença de pelo menos 

um grupo de células tumorais no interior de um vaso imunomarcado pelo anticorpo anti-D2-

40 (KYZAS et al., 2006). Os dados obtidos foram anotados em fichas apropriadas 

(APÊNDICE D). 

A avaliação das imunoexpressões de VEGF-C e VEGFR-3, foi realizada de forma 

quantitativa, utilizando adaptação da metodologia descrita no trabalho de Warburton et al. 

(2007). No front de invasão tumoral e no centro tumoral, sob aumento de 100, foram 

selecionados cinco campos de maior imunorreatividade citoplasmática ao anticorpo anti-

VEGF-C e membranar e citoplasmática ao anticorpo anti-VEGFR-3. Sob aumento de 400 

cada um destes campos foi fotomicrografado (Olympus EVOLT E-330, Olympus Japan Co., 

Tokyo, JPN) e as imagens obtidas foram transferidas para um computador através do sistema 

Olympus Master
TM

 2.  

Com auxílio do programa Imaging Processing and Analysis in Java (ImageJ®, 

National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA), em cada um destes campos, 

foi realizada contagem de cada uma das células tumorais que exibiram marcação 

citoplasmática para o anticorpo anti-VEGF-C, marcação membranar e citoplasmática para o 

anticorpo anti-VEGFR-3 e as células negativas. Com os dados obtidos, para cada caso, foram 

estabelecidos os percentuais de células tumorais exibindo positividade para o anticorpo 

analisado. Os dados obtidos com essa avaliação foram anotados em fichas apropriadas 

(APÊNDICE E). 

A imunoexpressão de HIF-1α foi analisada com base em uma adaptação da 

metodologia utilizada no estudo de Schoppmann et al. (2006). Ao longo do front de invasão e 
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do centro tumoral, sob aumento de 100, foram selecionados cinco campos de maior 

imunorreatividade nuclear e citoplasmática ao anticorpo anti-HIF-1α.  Sob aumento de 400× 

cada um destes campos foi fotomicrografado (Olympus EVOLT E-330, Olympus Japan Co., 

Tokyo, JPN) e as imagens obtidas foram transferidas para um computador através do sistema 

Olympus Master
TM

 2. Com auxílio do programa Imaging Processing and Analysis in Java 

(ImageJ®, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA), em cada um 

destes  campos, foi realizada contagem de cada uma das células tumorais que exibiram 

marcação nuclear e marcação citoplasmática para o anticorpo anti-HIF-1α, e, as células 

negativas. Com os dados obtidos, para cada caso, foram estabelecidos os percentuais de 

células tumorais que demonstraram positividade nuclear e positividade citplasmática para o 

anticorpo anti-HIF-1α. 

 

4.8. CALIBRAÇÃO INTER-EXAMINADOR 

 

A padronização na análise de dados é de extrema importância na realização da 

pesquisa. Um dos requisitos para se assegurar a fidedignidade dos achados é a minimização 

de variação e erros. Portanto, fez-se necessária a realização de um processo de calibração 

com o objetivo de obter a confiabilidade do estudo e verificar a reprodutibilidade inter-

examinador.  

Para tanto, foi realizada a calibração inter-examinador para os estudos morfológico e 

imuno-histoquímico, em que cada examinador avaliou 10 casos iguais e a partir dos dados 

obtidos foi calculado o coeficiente Kappa. O valor obtido para o estudo morfológico foi de 

0,889, sendo considerado excelente. Para as análises imuno-histoquímicas foram obtidos 

valores de 0,836 para o anticorpo anti-D2-40, considerado bom; 0,921 e 0,932 para os 

anticorpos anti-VEGF-C e anti-VEGF-R3, respectivamente, considerados excelente; e, 0,822 

para o anticorpo anti-HIF-1α, considerado bom. Dessa forma ficou comprovada a 

reprodutibilidade entre os examinadores. 
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4.9. ELENCO DE VARIÁVEIS 

O quadro 6 mostra a variável dependente analisada no estudo. 

Tipo da Variável Definição Categoria 

Carcinoma epidermóide de 

lábio inferior 

Tumor maligno de células 

escamosas que se origina na 

mucosa labial inferior 

Sem metástase regional 

Com metástase regional 

Quadro 6: Variável dependente que será analisada no estudo. 

Os quadros 7 e 8 mostram o elenco de variáveis independentes que serão analisadas 

no estudo. 

Tipo da Variável Definição Categoria 

Densidade linfática 

intratumoral 

Quantidade de vasos linfáticos 

intratumorais imunomarcados 

pelo anticorpo anti-D2-40 em 

uma área determinada 

Número de vasos linfáticos 

intratumorais 

Densidade linfática 

peritumoral 

Quantidade de vasos linfáticos 

peritumorais imunomarcados 

pelo anticorpo anti-D2-40 em 

uma área determinada 

Número de vasos linfáticos 

peritumorais 

Imunomarcação de VEGF-C 

 

Marcação citoplasmática de 

células neoplásicas no front de 

invasão e centro tumoral pelo 

anticorpo anti-VEGF-C 

% de células neoplásicas 

positivas para o anticorpo 

anti-VEGF-C 

Imunomarcação de VEGFR-3 

Marcação membranar e marcação 

citoplasmática de células 

neoplásicas no front de invasão e 

centro tumoral pelo anticorpo 

anti- VEGF-C 

% de células neoplásicas 

positivas para o anticorpo 

anti-VEGFR-3 

Imunomarcação de HIF-1α 

Marcação nuclear e e marcação 

citoplasmática de células 

neoplásicas no front de invasão e 

centro tumoral pelo anticorpo 

anti- HIF-1α 

% de células neoplásicas 

positivas para o anticorpo 

anti-HIF-1α 

Invasão de células 

neoplásicas em vasos 

linfáticos 

Presença de pelo menos um 

grupo de células tumorais no 

interior de vaso imunomarcado 

pelo anticorpo anti-D2-40 

Sim 

Não 

Quadro 7: Elenco de variáveis independentes associadas às proteínas analisadas no estudo. 
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Tipo da Variável Definição Categoria 

Estadiamento clínico 

TNM 

Classificação do tumor considerando as 

características de tamanho do tumor (T), metástase 

regional (N) e metástase à distância (M) 

Estádio 0 

Estádio I 

Estádio II 

Estádio III 

Estádio IVa, IVb ou 

IVc 

Recidiva 
Ressurgimento da lesão primária entre o período de 

6 a 24 meses após a excisão cirúrgica 

Sim 

Não 

Desfecho da doença 
Estado do paciente após período mínimo de 24 

meses posterior ao diagnóstico da lesão primária 

Remissão da lesão 

Óbito do paciente 

Gradação histológica 

de malignidade 

Bryne et al. (1992) 

Classificação histopatológica do tumor 

considerando os parâmetros: grau de ceratinização, 

pleomorfismo nuclear, padrão de invasão e 

infiltrado inflamatório 

≤ 8- baixo grau de 

malignidade 

≥ 9- alto grau de 

malignidade 

Gradação histológica 

de malignidade 

OMS (CARDESA et 

al., 2005) 

Classificação histopatológica do tumor 

considerando graude diferenciação celular 

Bem diferenciados 

Moderadamente 

diferenciados 

Pobremente 

diferenciados 

Quadro 8: Elenco de variáveis independentes gerais. 

 

4.10. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados obtidos foram digitados em planilha eletrônica Excel (Microsoft Office 

2010
®
), exportados para o programa Statistical Package for the Social Sciences (versão 17.0; 

SPSS Inc., Chicago, IL, USA) e submetidos à estatística descritiva e inferencial, com intuito 

de testar as hipóteses levantadas na presente pesquisa.  

Para avaliar o estadiamento clínico TNM com as demais variáveis estudadas, os 

estádios I e II foram combinados em um único grupo e os estádios III e IV em outro grupo. 

De maneira semelhante, ao associar os parâmetros clínicos com os dados referentes à 

gradação histológica de malignidade proposta pela OMS (CARDESA et al., 2005), os dados 

também foram agrupados, sendo o primeiro grupo constituído pelas lesões bem diferenciadas 

e o segundo grupo pelas lesões moderadamente/pobremente diferenciadas. 
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A análise dos aspectos clínicos e morfológicos foi realizada através dos testes do qui-

quadrado ou exato de Fisher.  

A amostra do estudo não apresentou distribuição normal. A análise das densidades 

linfáticas intra e peritumorais em relação aos parâmetros clinicopatológicos e prognósticos foi 

realizada através do teste não-paramétrico de Mann Whitney. Para verificar as densidades 

linfáticas intra e peritumorais em relação à gradação histológica de malignidade proposta pela 

OMS (CARDESA et al., 2005), foi utilizado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. 

Para constatar o percentual de células positivas em relação aos aspectos 

clinicopatológicos, foi utilizado o teste não-paramétrico de Mann Whitney. Para verificar o 

percentual de células positivas em relação à gradação histológica de malignidade proposta 

pela OMS (CARDESA et al., 2005), o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis foi utilizado.  

Possíveis correlações entre as densidades linfáticas intra e peritumorais e as 

imunoexpressões de VEGF-C, VEGFR-3 e HIF-1α foram avaliadas por meio do teste de 

correlação de Spearman.  

Para todos os teste utilizados, o nível de significância foi estabelecido em 5% (p < 

0,05). 
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RESULTADOS 

 

 

 

“Pois o SENHOR é quem dá sabedoria; de 

sua boca procedem o conhecimento e o 

discernimento”. 

Provérbios 2:6 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. RESULTADOS CLÍNICOS 

 

 

A amostra deste estudo foi constituída por 50 casos de carcinoma epidermóide de 

lábio inferior, classificados em 2 grupos: um grupo com metástase linfonodal regional (n = 

25; 50%) e,  o outro grupo sem metástase linfonodal regional (n = 25; 50%).  Do total da 

amostra, houve predomínio de casos sem recidiva (n = 38; 76%) e com o desfecho de 

remissão do tumor, o mais prevalente (n = 37; 74%). 

 A análise da amostra revelou que metade dos casos que não tiveram recidiva (n = 19; 

50%) e metade dos casos com recidiva (n = 6; 50%) apresentaram metástase linfonodal. O 

teste do Qui-quadrado demonstrou não existir diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos (p = 1,000) (Tabela 1). Para o desfecho da doença, nos casos que foram a óbito houve 

predomínio de metástase linfonodal (n = 11; 84,6%). A maior parte dos casos com remissão 

do tumor não apresentou metástase linfonodal (n = 23; 62,2%). O teste exato de Fisher 

revelou associação estatisticamente significativa entre os casos com metástase linfonodal e o 

óbito dos pacientes (p = 0,008) (Tabela 1). 

   

Tabela 1. Distribuição absoluta e relativa dos casos de carcinoma epidermóide de lábio 

inferior de acordo com a recidiva, o desfecho e a metástase linfonodal. Natal – 

RN, 2012. 

Parâmetros 

Metástase linfonodal 
Total 

n (%) 
p Ausente 

n (%) 

Presente 

n (%) 

Recidiva     

   Ausente 19 (50,0) 19 (50,0) 38 (100,0) 1,000
*
 

   Presente 6 (50,0) 6 (50,0) 12 (100,0)  

Desfecho     

   Remissão 23 (62,2) 14 (37,8) 37 (100,0) 0,008
**

 

   Óbito 2 (15,4) 11 (84,6) 13 (100,0)  

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

           * Teste do Qui-quadrado 

           ** Teste exato de Fisher 
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Em relação ao parâmentro estadiamento clínico, o estágio II foi o mais prevalente (n = 

18; 36%), seguido do estágio III (n = 15; 30%), estágio IV (n = 13; 26%) e estágio I (n = 4; 

8%). Ao realizar a categorização do estadiamento clínico em dois grupos, observou-se uma 

preponderância dos estágios III/IV (n = 28, 56%) em relação aos estágios I/II (n = 22; 44%). 

Os carcinomas classificados nos estágios III e IV corresponderam à maioria dos casos 

sem recidiva (n = 21; 55,3%) bem como dos casos com recidiva (n = 7; 58,3%). O teste do 

Qui-quadrado não revelou associação significativa entre a presença de recidiva e o 

estadiamento clínico mais avançado (p = 0,852). Ao associar o estadiamento clínico dos 

tumores com o desfecho, observou-se que a maioria dos casos que foram a óbito estavam 

classificados nos estágios III e IV (n = 12; 92,3%), enquanto que a maior parte dos casos que 

apresentaram remissão do tumor foi classificada nos estágio I e II (n = 21; 56,8%). O teste 

exato de Fisher mostrou associação estatisticamente significativa entre os casos classificados 

nos estágios III e IV e os óbitos dos pacientes (p = 0,008) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição absoluta e relativa dos casos de carcinoma epidermóide de lábio 

inferior de acordo com a recidiva, o desfecho e o estadiamento clínico TNM. 

Natal – RN, 2012. 

Parâmetros 

Estadiamento clínico 
Total 

n (%) 
p Estágio I e II 

n (%) 

Estágio III e IV 

n (%) 

Recidiva     

   Ausente 17 (44,7) 21 (55,3) 38 (100,0) 0,852
*
 

   Presente 5 (41,7) 7 (58,3) 12 (100,0)  

Desfecho     

   Remissão 21 (56,8) 16 (43,2) 37 (100,0) 0,003
**

 

   Óbito 1 (7,7) 12 (92,3) 13 (100,0)  

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

           * Teste do Qui-quadrado 

           **Teste exato de Fisher 

 

 

5.2. RESULTADOS MORFOLÓGICOS 
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A avaliação morfológica dos casos demonstrou os aspectos morfológicos inerentes ao 

carcinoma epidermóide oral, destacando-se a invasão em ilhas, cordões e lençóis de células 

epiteliais malignas, exibindo pleomorfismo, figuras de mitoses típicas e atípicas, nucléolos 

proeminentes e áreas de disceratose e formação de pérolas de ceratina. O infiltrado 

inflamatório mononuclear variou do escasso ao intenso. 

Dos 50 casos de carcinoma epidermóide de lábio inferior avaliados pela gradação 

histológica de malignidade proposta por Bryne (1992), a maioria foi classificada como baixo 

grau de malignidade (n = 29; 58%) (Figura 5) em relação ao alto grau de malignidade (n = 21; 

42%) (Figura 6).  

Ao associar a gradação histológica de maliginade (BRYNE et al., 1992) com a 

presença/ausência de metástase, foi observado que a maioria dos casos sem metástase (n = 21; 

84%) exibiu baixo grau de malignidade, enquanto que a maioria dos casos com metástase (n = 

17; 68%) foi classificada como alto grau.  O teste exato de Fisher revelou associação 

estatisticamente significativa entre os casos sem metástase linfonodal o baixo grau de 

malignidade destas lesões (p <0,001) (Tabela 3). 

Em se tratando do estadiamento clínico, a maior parte dos casos nos estágios I/II (17; 

77,3%) foi classificada como baixo grau de malignidade, ao passo que, os casos nos estágios 

III/IV apresentaram alto grau de malignidade (n = 16; 17,1%). O teste Qui-quadrado 

demonstrou associação estatisticamente significativa entre os estágios I/II e o baixo grau de 

malignidade dos carcinomas (p = 0,014) (Tabela 3). 

A recidiva dos tumores também foi analisada em relação à gradação histológica de 

malignidade (Bryne et al. 1992), evidenciando que houve pequeno predomínio  dos casos sem 

recidiva que exibiram baixo grau de malignidade (n = 21; 55,3%) e, dos casos recidivantes 

classificados como alto grau de malignidade (n = 8; 66,7%). O teste exato de Fisher 

demonstrou não existir diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p = 0,526) 

(Tabela 3). 

Em relação ao desfecho da doença, a maioria dos casos que foi a óbito apresentou alto 

grau de malignidade (n = 9; 69,2%), enquanto que a maioria dos pacientes que apresentou 

remissão da lesão (n = 25; 67,6%) exibiu baixo grau. O teste exato de Fisher demonstrou 

associação estatisticamente significativa entre o óbito dos pacientes e o alto grau de 

malignidade dos carcinomas (p = 0,027) (Tabela 3). 
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Tabela 3. Distribuição absoluta e relativa dos casos de carcinoma epidermóide de lábio 

inferior, de acordo com a gradação histológica de malignidade (BRYNE et al., 

1992), a metástase linfonodal, o estadiamento clínico TNM, a recidiva e o 

desfecho. Natal – RN, 2012. 

Parâmetros 

Gradação histológica  
Total 

n (%) 
p Baixo grau 

n (%) 

Alto grau 

n (%) 

Metástase     

   Ausente 21 (84,0) 4 (16,0) 25 (100,0) < 0,001
*
 

   Presente 8 (32,0) 17 (68,0) 25 (100,0)  

Estadiamento clínico     

   Estágio I e II 17 (77,3) 5 (22,7) 22 (100,0) 0,014
**

 

   Estágio III e IV 12 (42,9) 16 (57,1) 28 (100,0)  

Recidiva     

   Ausente 21 (55,3) 17 (44,7) 38 (100,0) 0,526
*
 

   Presente 8 (66,7) 4 (33,3) 12 (100,0)  

Desfecho     

   Remissão 25 (67,6) 12 (32,4) 37 (100,0) 0,027
*
 

   Óbito 4 (30,8) 9 (69,2) 13 (100,0)  

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

           * Teste exato de Fisher 

           ** Teste do Qui-quadrado 

 

 

A avaliação da gradação histológica de malignidade proposta pela OMS (CARDESA 

et al., 2005) revelou predomínio dos casos moderadamente diferenciados (n = 24; 48%), 

seguido dos casos bem diferenciados (n = 18; 36%) (Figura 5) e pobremente diferenciados (n 

= 8; 16%) (Figura 6).  Em relação ao parâmetro metástase, houve predomínio dos casos sem 

metástase (n = 15; 60%) por serem bem diferenciados, seguido dos moderadamente 

diferenciados (n = 8; 32%) e pobremente diferenciados (n = 2; 8%). Os casos com metástase 

foram classificados principalmente como moderadamente diferenciados (n = 16; 64%), 

seguido dos pobremente diferenciados (n = 6; 24%) e bem diferenciados (n = 3; 12%). Para o 

estadiamento clínico, houve equivalência entre os carcinomas bem diferenciados (n = 2; 50%) 

e moderadamente diferenciados (n = 2; 50%) para os casos classificados no estágio I. No 

estágio II, os bem diferenciados foram mais prevalentes (n = 9; 50%), seguido dos 
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moderadamente diferenciados (n = 7; 38,9%) e pobremente diferenciados (n = 2; 11,1%).  No 

estágio III, o predomínio foi dos carcinomas moderadamente diferenciados (n = 9; 60%), 

seguido dos bem diferenciados (n = 4; 26,7) e pobremente diferenciados (n = 2; 13,3%). O 

estágio IV apresentou maior número de tumores classificados como moderadamente 

diferenciados (n = 6; 46,2%), seguido dos pobremente diferenciados (n = 4; 30,8) e bem 

diferenciados (n = 3; 23,1,%) (Tabela 4). 

Dos casos que apresentaram recidiva, a maior parte foi classificada como bem 

diferenciada (n = 6; 50%), seguida dos moderadamente diferenciados (n = 5; 41,7%) e 

pobremente diferenciados (n = 1; 8,3%). Os casos sem recidiva apresentaram predomínio 

moderadamente diferenciado (n = 19; 50%), seguido dos bem diferenciados (n = 12; 31,6%) e 

dos pobremente diferenciados (n = 7; 18,4%) (Tabela 4). 

Quanto ao desfecho, a maior parte dos casos que apresentou remissão do tumor foi 

classificada como moderadamente diferenciada (n = 18; 48,6%), seguida dos bem 

diferenciados (n = 16; 43,2%) e pobremente diferenciados (n = 3; 8,1%). Os casos que foram 

a óbito estavam, prioritariamente, identificados como moderadamente diferenciados (n = 6; 

46,2%), seguido dos pobremente diferenciados (n = 5; 38,5%) e bem diferenciados (n = 2; 

15,4) (Tabela 4). 
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Tabela 4. Distribuição absoluta e relativa dos casos de carcinoma epidermóide de lábio 

inferior de acordo com o gradação histológica de malignidade proposta pela OMS 

(CARDESA et al., 2005), a metástase linfonodal e o estadiamento clínico TNM. 

Natal – RN, 2012. 

Parâmetros 

Gradação histológica  
Total 

n (%) 
BD 

n (%) 

MD 

n (%) 

PD 

n (%) 

Metástase     

   Ausente 15 (60,0) 8 (32,0) 2 (8,0) 25 (100,0) 

   Presente 3 (12,0) 16 (64,0) 6 (24,0) 25 (100,0) 

Estadiamento clínico     

   Estágio I 2 (50,0) 2 (50,0) 0 (0,0) 4 (100,0) 

   Estágio II 9 (50,0) 7 (38,9) 2 (11,1) 18 (100,0) 

   Estágio III 4 (26,7) 9 (60,0) 2 (13,3) 15 (100,0) 

   Estágio IV 3 (23,1) 6 (46,2) 4 (30,8) 13 (100,0) 

Recidiva     

   Ausente 12 (31,6) 19 (50,0) 7 (18,4) 38 (100,0) 

   Presente 6 (50,0) 5 (41,7) 1 (8,3) 12 (100,0) 

Desfecho     

   Remissão 16 (43,2) 18 (48,6) 3 (8,1) 37 (100,0) 

   Óbito 2 (15,4) 6 (46,2) 5 (38,5) 13 (100,0) 

Legenda: BD – Bem diferenciado; MD – Moderadamente diferenciado; PD – Pobremente diferenciado 

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

 

 

Ao reunir a gradação histológica de malignidade proposta pela OMS (CARDESA et 

al., 2005) em duas categorias (bem diferenciados e moderadamente/ pobremente 

diferenciados), foi observado que houve predomínio dos casos sem metástase, dispostos na 

primeira categoria (n = 15; 60%) e dos casos com metástase serem classificados na segunda 

categoria (n = 22; 88%). O teste exato de Fisher demonstrou associação estatisticamente 

significativa entre a presença de metástase linfonodal e os tumores moderadamente/ 

pobremente diferenciados (p = 0,001) (Tabela 5). 

Para o estadiamento clínico, houve uma equivalência dos casos nos estágios iniciais, 

metade deles classificada em cada uma das duas categorias (n = 11; 50%). Nos estágios mais 

avançados existiu uma superioridade dos casos moderadamente/ pobremente diferenciados (n 
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= 21; 75%). O teste do Qui-quadrado demonstrou não haver associação estatisticamente 

significativa entre o estadiamento clínico e a gradação histológica de malignidade proposta 

pela OMS (CARDESA et al., 2005) (p = 0,068) (Tabela 5). 

Os casos sem recidiva foram primariamente classificados como moderadamente/ 

pobremente diferenciados (n = 26; 68,4%). Aqueles que apresentaram recidivas foram 

igualitariamente distribuídos entre as duas categorias (n = 6; 50%). O teste do Qui-quadrado 

demonstrou não haver associação estatisticamente significativa entre a recidiva e a gradação 

histológica de malignidade proposta pela OMS (CARDESA et al., 2005) (p = 0,246) (Tabela 

5). 

Com relação ao desfecho, tanto a maioria dos pacientes que apresentou remissão da 

lesão (n = 21; 56,8%) quanto os que foram a óbito (n = 11; 84,6%) foram classificadas como 

moderadamente/ pobremente diferenciados. O teste exato de Fisher demonstrou não haver 

associação estatisticamente significativa entre a recidiva e a gradação histológica de 

malignidade proposta pela OMS (CARDESA et al., 2005) (p = 0,098) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Distribuição absoluta e relativa dos casos de carcinoma epidermóide de lábio 

inferior de acordo com a gradação histológica de malignidade proposta pela OMS 

(CARDESA et al., 2005), a metástase linfonodal, o estadiamento clínico TNM, a 

recidiva e o desfecho. Natal – RN, 2012. 

Parâmetros 

Gradação histológica  
Total 

n (%) 
p BD 

n (%) 

MD/ PD 

n (%) 

Metástase     

   Ausente 15 (60,0) 10 (40,0) 25 (100,0) 0,001
*
 

   Presente 3 (12,0) 22 (88,0) 25 (100,0)  

Estadiamento clínico     

   Estágio I e II 11 (50,0) 11 (50,0) 22 (100,0) 0,068
**

 

   Estágio III e IV 7 (25,0) 21 (75,0) 28 (100,0)  

Recidiva     

   Ausente 12 (31,6) 26 (68,4) 38 (100,0) 0,246
**

 

   Presente 6 (50,0) 6 (50,0) 12 (100,0)  

Desfecho     

   Remissão 16 (43,2) 21 (56,8) 37 (100,0) 0,098
*
 

   Óbito 2 (15,4) 11 (84,6) 13 (100,0)  

Legenda: BD – Bem diferenciado; MD – Moderadamente diferenciado; PD – Pobremente diferenciado 

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

           * Teste exato de Fisher 

           ** Teste do Qui-quadrado 

 

5.3. RESULTADOS IMUNO-HISTOQUÍMICOS 

 

 

5.3.1 Análise da densidade linfática intratumoral e peritumoral  

 

 

A avaliação dos espécimes imunomarcados com o anticorpo anti-D2-40 revelou 

imunoexpressão deste antígeno em todos os casos. Os vasos linfáticos foram intensamente 

imunomarcados e facilmente dinstinguíveis dos vasos sanguíneos (Figura 7). Os vasos intra e 

peritumorais mostraram em sua maioria, uma arquitetura fina e lúmen indistinto (Figuras 8 e 

9, respectivamente). Foi observada também, imunomarcação citoplasmática/membranar nas 

células paranquimatosas. O padrão de expressão predominante foi intensa imunomarcação na 



 109 

 

 

  

 

periferia das ilhas tumorais em relação ao centro, que em geral apresentou imunomarcação 

fraca (Figura 7). A densidade linfática intratumoral exibiu valores que variaram de 0,00 a 

28,70 (mediana: 7,17) e a densidade linfática peritumoral variou de 1,89 a 30,05 (mediana: 

6,50). 

A análise da densidade linfática intratumoral demonstrou, para os carcinomas sem 

metástase regional, valores que variaram de 0,27 a 27,35 (mediana: 8,39). Nos tumores com 

metástase linfonodal, constataram-se densidades linfáticas que variaram de 0,00 a 28,70 

(mediana: 6,50). Na região peritumoral, os carcinomas sem metástase regional revelaram 

densidades linfáticas que variaram de 2,70 a 30,05 (mediana: 7,31) e os carcinomas com 

metástase linfonodal, densidades que variaram de 1,98 a 19,76 (mediana: 5,41). O teste não-

paramétrico de Mann-Whitney revelou ausência de diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos em relação às densidades linfáticas intra (p = 0,218) e peritumoral (p = 0,077) 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, estatística U e 

significância estatística (p) para a densidade linfática nas regiões intratumoral e 

peritumoral, em relação à metástase linfonodal regional. Natal, RN – 2012. 

Região Metástase n 
Media

na 
Q25-Q75 

Média 

dos 

postos 

Soma 

dos 

postos 

U p 

Intratumoral Ausente 25 8,39 5,81-11,23 28,04 701,00 249,00 0,218 

 Presente 25 6,50 1,89-11,51 22,96 574,00   

Peritumoral Ausente 25 7,31 5,27-10,28 29,14 728,50 221,50 0,077 

 Presente 25 5,41 3,79-7,85 21,86 546,50   

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

 

Em relação ao estadiamento clínico TNM, a avaliação da densidade linfática 

intratumoral revelou, para os carcinomas nos estágios I e II, valores que variaram de 0,27 a 

27,35 (mediana: 8,12). Nos estágios III e IV, os carcinomas revelaram densidades linfáticas 

intratumorais que variaram de 0,00 a 28,70 (mediana: 6,77). Na região peritumoral, os 

tumores nos estágios I e II revelaram densidades linfáticas que variaram de 3,24 a 24,64 

(mediana: 7,27) e os carcinomas nos estágios III e IV, densidades que variaram de 1,89 a 

30,05 (mediana: 6,35). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou ausência de 
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diferença estatisticamente significativa entre os grupos em relação às densidades linfáticas 

intra (p = 0,584) e peritumoral (p = 0,190) (Tabela 7). 

Tabela 7. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, estatística U e 

significância estatística (p) para a densidade linfática nas regiões intratumoral e 

peritumoral, em relação ao estadiamento clínico TNM. Natal, RN – 2012. 

Região Estadiamento n Mediana Q25-Q75 

Média 

dos 

postos 

Soma 

dos 

postos 

U p 

Intratumoral Estágio I/II 22 8,12 5,47-11,16 26,77 589,00 280,00 0,584 

 Estágio 

III/IV 

28 6,77 2,29-11,85 24,50 686,00   

Peritumoral Estágio I/II 22 7,17 4,87-10,28 28,55 628,00 241,00 0,190 

 Estágio 

III/IV 

28 6,35 3,79-8,72 23,11 647,00   

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

 

 A avaliação da densidade linfática intratumoral demonstrou, para os casos sem 

recidiva, valores que variaram de 0,00 a 28,70 (mediana: 7,44). Nos casos com recidiva, 

foram constatadas densidades linfáticas que variaram de 0,00 a 22,74 (mediana: 6,49). Na 

região peritumoral, os casos sem recidiva revelaram densidades linfáticas que variaram de 

1,89 a 30,05 (mediana: 6,63) e os casos com recidiva, densidades que variaram de 1,62 a 

12,73 (mediana: 6,62). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou ausência de 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos em relação às densidades linfáticas 

intra (p = 0,649) e peritumoral (p = 0,699) (Tabela 8). 
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Tabela 8. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, estatística U e 

significância estatística (p) para a densidade linfática nas regiões intratumoral e 

peritumoral, em relação à recidiva. Natal, RN – 2012. 

Região Recidiva n Mediana Q25-Q75 

Média 

dos 

postos 

Soma 

dos 

postos 

U p 

Intratumoral Ausente 38 7,44 4,73-10,89 26,03 989,00 208,00 0,649 

 Presente 12 6,49 2,43-12,38 23,83 286,00   

Peritumoral Ausente 38 6,63 3,79-10,35 25,95 986,00 211,00 0,699 

 Presente 12 6,62 4,12-8,24 24,08 289,00   

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

 

 

 Em relação ao desfecho, a análise da densidade linfática intratumoral revelou, para os 

casos com remissão, valores que variaram de 0,00 a 27,35 (mediana: 6,50). Nos casos com 

óbito do paciente, os carcinomas revelaram densidades linfáticas que variaram de 1,98 a 28,70 

(mediana: 9,21). Na região peritumoral, os casos com remissão revelaram densidades 

linfáticas que variaram de 2,16 a 30,05 (mediana: 6,76) e os casos com óbito do paciente, 

densidades linfáticas que variaram de 1,89 a 19,76 (mediana: 6,49). O teste não-paramétrico 

de Mann-Whitney revelou ausência de diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

em relação às densidades linfáticas intra (p = 0,147) e peritumoral (p = 0,740) (Tabela 9). 
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Tabela 9. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, estatística U e 

significância estatística (p) para a densidade linfática nas regiões intratumoral e 

peritumoral, em relação ao desfecho. Natal, RN – 2012. 

Região Desfecho n Mediana Q25-Q75 

Média 

dos 

postos 

Soma 

dos 

postos 

U p 

Intratumoral Remissão 37 6,50 4,33-10,15 23,73 878,00 175,00 0,147 

 Óbito 13 9,21 4,06-19,36 30,54 397,00   

Peritumoral Remissão 37 6,76 3,79-10,14 25,91 958,50 225,50 0,740 

 Óbito 13 6,49 4,46-8,25 24,35 316,50   

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

 

 Levando-se em consideração a gradação histológica de malignidade (BRYNE et al., 

1992), os tumores de baixo grau apresentaram densidades linfáticas intratumorais que 

variaram de 0,00 a 27,35 (mediana: 6,50). Nos tumores de alto grau, foram constatadas 

densidades linfáticas intratumorais que variaram de 0,00 a 28,70 (mediana: 8,66). Na região 

peritumoral, os tumores de baixo grau revelaram densidades linfáticas que variaram de 1,89 a 

30,05 (mediana: 7,31) e os tumores de alto grau, densidades linfáticas que variaram de 2,16 a 

19,76 (mediana: 5,41). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou ausência de 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos em relação às densidades linfáticas 

intra (p = 0,461) e peritumoral (p = 0,292) (Tabela 10). 
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Tabela 10. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, estatística U e 

significância estatística (p) para a densidade linfática nas regiões intratumoral e 

peritumoral, em relação à gradação histológica de malignidade (BRYNE et al., 

1992). Natal, RN – 2012. 

Região Gradação n Mediana Q25-Q75 

Média 

dos 

postos 

Soma 

dos 

postos 

U p 

Intratumoral Baixo grau 29 6,50 4,46-9,61 24,21 702,00 267,00 0,461 

 Alto grau 21 8,66 3,65-14,08 27,29 573,00   

Peritumoral Baixo grau 29 7,31 3,92-10,14 27,34 793,00 251,00 0,292 

 Alto grau 21 5,41 3,79-8,25 22,95 482,00   

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

 

 Em relação à gradação histológica de malignidade proposta pela OMS (CARDESA et 

al., 2005), a análise da densidade linfática intratumoral revelou valores que variaram de 0,00 a 

18,41 (mediana: 6,77) nos tumores bem diferenciados e de 0,00 a 27,35 (mediana: 8,12) nos 

tumores moderadamente diferenciados. Nos tumores pobremente diferenciados, foram 

constatadas densidades linfáticas que variaram de 0,00 a 28,70 (mediana: 8,12). Na região 

peritumoral, os tumores bem diferenciados revelaram densidades linfáticas que variaram de 

2,70 a 30,05 (mediana: 6,77) e os tumores moderadamente diferenciados, densidades 

linfáticas que variaram de 1,89 a 24,64 (mediana: 6,76). Por sua vez, nos tumores pobremente 

diferenciados, foram evidenciadas densidades linfáticas que variaram de 2,97 a 19,76 

(mediana: 5,14). O teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis revelou ausência de diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos em relação às densidades linfáticas intra (p = 

0,794) e peritumoral (p = 0,623) (Tabela 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

 

 

  

 

Tabela 11. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, estatística KW 

e significância estatística (p) para a densidade linfática nas regiões intratumoral e 

peritumoral, em relação à gradação histológica de malignidade proposta pela 

OMS (CARDESA et al., 2005). Natal, RN – 2012. 

Região Gradação n Mediana Q25-Q75 Média dos postos KW p 

Intratumoral BD 18 6,77 4,66-9,27 23,64 0,461 0,794 

 MD 24 8,12 4,87-11,30 26,48   

 PD 8 8,12 2,29-23,82 26,75   

Peritumoral BD 18 6,77 3,79-8,52 24,98 0,945 0,623 

 MD 24 6,76 5,20-10,49 27,25   

 PD 8 5,14 3,79-8,72 21,63   

Legenda: BD – Bem diferenciado; MD – Moderadamente diferenciado; PD – Pobremente diferenciado 

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

 

 

 Quanto à invasão dos vasos linfáticos intratumorais por células neoplásicas (Figura 

10), casos positivos para este achado apresentaram densidades linfáticas intratumorais que 

variaram de 5,69 a 27,35 (mediana: 6,77). Nos tumores sem invasão dos vasos linfáticos, 

foram observadas densidades linfáticas que variaram de 0,00 a 28,70 (mediana: 13,53). Na 

região peritumoral, os casos positivos para invasão dos vasos linfáticos revelaram densidades 

linfáticas que variaram de 2,70 a 24,64 (mediana: 10,01) e os tumores sem invasão linfática, 

densidades linfáticas que variaram de 1,89 a 30,05 (mediana: 6,49). O teste não-paramétrico 

de Mann-Whitney revelou ausência de diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

em relação às densidades linfáticas intra (p = 0,147) e peritumoral (p = 0,073) (Tabela 12). 
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Tabela 12. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, estatística U e 

significância estatística (p) para a densidade linfática nas regiões intratumoral e 

peritumoral, em relação à invasão linfática. Natal, RN – 2012. 

Região Invasão n Mediana Q25-Q75 

Média 

dos 

postos 

Soma 

dos 

postos 

U p 

Intratumoral Ausente 46 6,77 3,99-10,89 24,62 1132,50 51,50 0,147 

 Presente 4 13,53 6,43-25,11 35,63 142,50   

Peritumoral Ausente 41 6,49 3,79-8,66 23,77 974,50 113,50 0,073 

 Presente 9 10,01 5,95-16,64 33,39 300,50   

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

 

 Foram analisadas, ainda, possíveis correlações entre as densidades linfáticas intra e 

peritumoral, levando-se em consideração todos os 50 casos de carcinomas epidermóides de 

lábio inferior incluídos na presente pesquisa. O teste de correlação de Spearman (r) 

demonstrou existir uma fraca correlação positiva, estatisticamente significativa, entre as 

densidades linfáticas intra e peritumoral (r = 0,405; p = 0,004). Além disso, a comparação das 

densidades linfáticas nas regiões peri e intratumoral, por meio do teste não-paramétrico de 

Mann-Whitney, revelou ausência de diferença estatisticamente significativa (p = 0,600). 

 

 

5.3.2. Análise da expressão de VEGF-C  

 

 

 A avaliação dos espécimes imunomarcados com o anticorpo anti-VEGF-C revelou 

imunoexpressão deste antígeno em todos os casos. Foi observada imunomarcação 

citoplasmática nas células parenquimatosas com intensidade que variou de fraca a intensa. 

Houve predomínio de intensa marcação citoplasmática distribuída homogeneamente em 

região de front tumoral (Figura 11) e centro tumoral (Figura 12). Em poucos casos estava 

presente também marcação nuclear. Alguns casos exibiram células inflamatórias (Figura 12) e 

estruturas vasculares na região peritumoral imunomarcadas pelo anticorpo anti VEGF-C. O 

percentual de positividade do VEGF-C variou de 0,78 a 100% (mediana: 91,31) no front 

tumoral e, de 13,39% a 100% (mediana: 96,34), no centro tumoral. 
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 Em relação à imunoexpressão do VEGF-C, os carcinomas sem metástase revelaram, 

no front de invasão tumoral, percentuais de positividade que variaram de 24,34% a 100,00% 

(mediana: 90,08%). No grupo das lesões com metástase, estes percentuais variaram de 0,78% 

a 100,00% (mediana: 92,68%). No centro tumoral, os carcinomas sem metástase revelaram 

percentuais de positividade para VEGF-C que variaram de 43,66% a 100,00% (mediana: 

96,34%). Nos tumores com metástase, os percentuais variaram de 13,39% a 100,00% 

(mediana: 96,64%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney não revelou diferença 

estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão de VEGF-C entre as lesões 

com e sem metástase linfonodal, tanto no front de invasão (p = 0,483) como no centro tumoral 

(p = 0,553) (Tabela 13). 

 

 

Tabela 13. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade para VEGF-C no front de invasão e no centro tumoral em relação à 

metástase linfonodal. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Metástase 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Ausente 25 90,08 69,29–98,31 24,06 601,50 276,50 0,483 

   Presente 25 92,68 79,36–99,85 26,94 673,50   

Centro tumoral        

   Ausente 25 96,34 91,58–98,29 24,28 607,00 282,00 0,553 

   Presente 25 96,64 90,81–99,43 26,72 668,00   

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

 

 Quanto ao estadiamento clínico TNM, a análise da expressão de VEGF-C no front de 

invasão tumoral revelou, para os carcinomas com estadiamento clínico I/II, percentuais de 

positividade que variaram de 24,34% a 100,00% (mediana: 91,31%). Para os tumores com 

estadiamento III/IV, os percentuais variaram de 0,78% a 100,00% (mediana: 91,38%). No 

centro tumoral, os carcinomas com estadiamento clínico I/II exibiram percentuais de 

positividade para VEGF-C que variaram de 43,66% a 100,00% (mediana: 96,34%). Para o 

estadiamento clínico III/IV, estes percentuais variaram de 13,39% a 100,00% (mediana: 

96,45%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou não existir diferença 



 117 

 

 

  

 

estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão de VEGF-C entre o 

estadiamento clínico TNM I/II e III/IV, tanto no front de invasão (p = 0,702) como no centro 

tumoral (p = 0,830) (Tabela 14). 

 

 

Tabela 14. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade para VEGF-C no front de invasão e no centro tumoral em relação 

ao estadiamento clínico TNM. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Estadiamento 
N Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Estágio I/II 22 91,31 67,18–98,20 24,61 541,50 288,50 0,702 

   Estágio III/IV 28 91,38 75,29–99,62 26,60 733,50   

Centro tumoral        

   Estágio I/II 22 96,34 92,38–98,86 25,00 550,00 297,00 0,830 

   Estágio III/IV 28 96,45 90,54–99,23 25,89 725,00   

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

 

 

 A avaliação da expressão de VEGF-C no front de invasão tumoral revelou, para os 

carcinomas sem recivida, percentuais de positividade que variaram de 41,72% a 100,00% 

(mediana: 92,61%). Para os tumores que apresentaram recivida, os percentuais variaram de 

0,78% a 100,00% (mediana: 86,15%). No centro tumoral, os carcinomas sem recidiva 

exibiram percentuais de positividade para VEGF-C que variaram de 64,29% a 100,00% 

(mediana: 96,34%). Para as lesões com recidiva, estes percentuais variaram de 13,39% a 

100,00% (mediana: 96,64%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou não existir 

diferença estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão citoplasmática 

para VEGF-C entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 0,294) como no centro tumoral 

(p = 0,909) (Tabela 15). 
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Tabela 15. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade para VEGF-C no front de invasão e no centro tumoral em relação à 

recidiva. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Recidiva 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Ausente 38 92,61 76,80–99,44 26,71 1015,00 182,00 0,294 

   Presente 12 86,15 39,61–98,75 21,67 260,00   

Centro tumoral        

   Ausente 38 96,34 91,07–99,06 25,63 974,00 223,00 0,909 

   Presente 12 96,64 61,82–98,86 25,08 301,00   

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

 

 

 Em relação ao desfecho, os casos com remissão exibiram percentuais de positividade 

para VEGF-C, no front de invasão tumoral, que variaram de 0,78% a 100,00% (mediana: 

90,08%). Para os casos com óbito do paciente, os percentuais variaram de 62,56% a 100,00% 

(mediana: 93,52%). No centro tumoral, os casos com remissão exibiram percentuais de 

positividade para VEGF-C que variaram de 13,39% a 100,00% (mediana: 95,61%). Para os 

casos com óbito do paciente, estes percentuais variaram de 80,55% a 100,00% (mediana: 

98,84%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou não existir diferença 

estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão para VEGF-C entre os 

grupos, tanto no front de invasão (p = 0,292) como no centro tumoral (p = 0,113) (Tabela 16). 
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Tabela 16. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade para VEGF-C no front de invasão e no centro tumoral em relação 

ao desfecho. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Desfecho 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Remissão 37 90,08 69,29–98,88 24,22 896,00 193,00 0,292 

   Óbito 13 93,52 87,37–99,53 29,15 379,00   

Centro tumoral        

   Remissão 37 95,61 90,13–98,61 23,57 872,00 169,00 0,113 

   Óbito 13 98,84 93,80–99,43 31,00 403,00   

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

 

 

 Levando-se em consideração a gradação histológica de malignidade (BRYNE et al., 

1992), os tumores de baixo grau revelaram, no front de invasão tumoral, percentuais de 

positividade para VEGF-C que variaram de 32,82% a 100,00% (mediana: 92,54%). Para os 

tumores de alto grau, os percentuais variaram de 0,78% a 100,00% (mediana: 90,08%). No 

centro tumoral, os carcinomas de baixo grau exibiram percentuais de positividade para 

VEGF-C que variaram de 13,39% a 100,00% (mediana: 96,26%). Para os carcinomas com 

alto grau, estes percentuais variaram de 43,66% a 100,00% (mediana: 97,00%). O teste não-

paramétrico de Mann-Whitney revelou não existir diferença estatisticamente significativa nos 

percentuais de imunoexpressão para VEGF-C entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 

0,867) como no centro tumoral (p = 0,497) (Tabela 17). 
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Tabela 17. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade para VEGF-C no front de invasão e no centro tumoral em relação à 

gradação histológica de malignidade (BRYNE et al., 1992). Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Gradação 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Baixo grau 29 92,54 70,79–98,63 25,21 731,00 296,00 0,867 

   Alto grau 21 90,08 76,05–99,68 25,90 544,00   

Centro tumoral        

   Baixo grau 29 96,26 90,13–98,29 24,31 705,00 270,00 0,497 

   Alto grau 21 97,00 92,12–99,43 27,14 570,00   

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

 

 

 Em relação à gradação histológica de malignidade proposta pela OMS (CARDESA et 

al., 2005), os tumores bem diferenciados exibiram, no front de invasão tumoral, percentuais 

de positividade para VEGF-C que variaram de 32,82% a 100,00% (mediana: 95,16%). Para os 

tumores moderadamente diferenciados, os percentuais variaram de 0,78% a 100,00% 

(mediana: 87,74%). Por sua vez, os tumores pobremente diferenciados apresentaram 

percentuais que variaram de 24,34% a 100,00% (mediana: 90,47%). No centro tumoral, os 

carcinomas bem diferenciados exibiram percentuais de positividade para VEGF-C que 

variaram de 13,39% a 100,00% (mediana: 96,72%). Para os carcinomas moderadamente 

diferenciados, estes percentuais variaram de 50,61% a 100,00% (mediana: 96,45%). Nos 

tumores pobremente diferenciados, por outro lado, os percentuais variaram de 43,66% a 

100,00% (mediana: 93,84%). O teste não-paramétrico de Kruskall-Wallis revelou não existir 

diferença estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão para VEGF-C 

entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 0,649) como no centro tumoral (p = 0,622) 

(Tabela 18). 
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Tabela 18. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística KW e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade para VEGF-C no front de invasão e no centro tumoral em relação à 

gradação histológica de malignidade (CARDESA et al., 2005). Natal, RN – 

2012. 

Localização/ Gradação n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 
KW p 

Front de invasão       

   BD 18 95,16 81,66–98,58 28,00 0,865 0,649 

   MD 24 87,74 75,29–99,54 23,83   

   PD 8 90,47 62,59–99,84 24,88   

Centro tumoral       

   BD 18 96,72 93,30–98,01 25,17 0,951 0,622 

   MD 24 96,45 90,71–99,49 27,13   

   PD 8 93,84 80,81–98,69 21,38   

Legenda: BD – Bem diferenciado; MD – Moderadamente diferenciado; PD – Pobremente diferenciado 

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

 

 

 Quanto à invasão dos vasos linfáticos peritumorais por células neoplásicas, casos 

positivos para este achado apresentaram, no front de invasão tumoral, percentuais de 

positividade para VEGF-C que variaram de 43,73% a 100,00% (mediana: 87,31%). Nos casos 

sem invasão dos vasos linfáticos peritumorais, estes percentuais variaram de 0,78% a 

100,00% (mediana: 92,54%). Em relação à invasão dos vasos linfáticos intratumorais, casos 

positivos para este achado revelaram, no centro tumoral, percentuais de positividade para 

VEGF-C que variaram de 92,98% a 100,00% (mediana: 96,71%). Por sua vez, os casos sem 

invasão dos vasos linfáticos intratumorais apresentaram percentuais de positividade que 

variaram de 13,39% a 100,00% (mediana: 96,34%). O teste não-paramétrico de Mann-

Whitney revelou não existir diferença estatisticamente significativa nos percentuais de 

imunoexpressão para VEGF-C entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 0,820) como no 

centro tumoral (p = 0,616) (Tabela 19). 

 

 



 122 

 

 

  

 

Tabela 19. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade para VEGF-C no front de invasão e no centro tumoral em relação à 

invasão linfática. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Invasão 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Ausente 41 92,54 76,05–98,63 25,28 1036,50 175,50 0,820 

   Presente 9 87,31 70,17–100,0 26,50 238,50   

Centro tumoral        

   Ausente 46 96,34 90,20–99,02 25,20 1159,00 78,00 0,616 

   Presente 4 96,71 93,49–99,59 29,00 116,00   

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

 

 Foram analisadas possíveis correlações entre as imunoexpressões de VEGF-C no front 

de invasão e no centro tumoral, levando-se em consideração todos os 50 casos de carcinomas 

epidermóides de lábio inferior incluídos na presente pesquisa. O teste de correlação de 

Spearman (r) demonstrou existir fraca correlação positiva, estatisticamente significativa, entre 

os percentuais de positividade para VEGF-C no front de invasão e no centro tumoral (r = 

0,590; p < 0,001). 

 Não foi evidenciada correlação estatisticamente significativa entre a densidade 

linfática peritumoral e os percentuais de positividade para VEGF-C (r = -0,019; p = 0,893) no 

front de invasão. De forma similar, não foi constatada correlação estatisticamente significativa 

entre a densidade linfática intratumoral e os percentuais de positividade para VEGF-C (r = 

0,100; p = 0,490) no centro tumoral. 

  

 

5.3.3. Análise da expressão de VEGFR-3 

  

 

 A avaliação dos espécimes imunomarcados com o anticorpo anti-VEGFR-3 revelou 

imunoexpressão membranar e citoplasmática nas células parenquimatosas para este antígeno. 

A imunomarcação citoplasmática foi observada em todos os casos, distribuída 

homogeneamente em região de front e centro tumoral, com predomínio de intensidade 
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moderada a forte (Figura 13). A imunomarcação membranar, de forma contrária, apresentou 

imunomarcação escassa ma maior parte dos casos. Quando presente, esta se mostrou com 

intensidade forte tanto em front quanto centro tumoral (Figura 13). Poucos casos 

apresentaram imunomarcação nuclear/citoplasmática (Figura 14).  

 Observou-se ainda, imunomarcação em vasos peritumorais, alguns dos quais exibindo 

hemácias em seu interior. Provavelmente, vasos linfáticos e sanguíneos foram 

imunomarcados pelo anticorpo anti-VEGFR-3 (Figura 15). O percentual de positividade do 

VEGFR-3 variou de 0,00% a 71,00% (mediana: 6,19) no front tumoral e, de 0,00% a 83,61% 

(mediana: 3,20), no centro tumoral. 

 

 

5.3.3.1 Imunoexpressão membranar 

 

 

 No grupo dos carcinomas sem metástase, a análise no front de invasão tumoral revelou 

percentuais de imunopositividade membranar que variaram de 0,00% a 71,00% (mediana: 

7,29%). No grupo das lesões com metástase, estes percentuais variaram de 1,04% a 48,36% 

(mediana: 3,92%). No centro tumoral, os carcinomas sem metástase revelaram percentuais de 

positividade para VEGFR-3 que variaram de 0,00% a 83,61% (mediana: 3,00%), ao passo que 

os tumores com metástase exibiram percentuais que variaram de 0,00% a 76,45% (mediana: 

3,20%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney não revelou diferença estatisticamente 

significativa nos percentuais de imunoexpressão membranar de VEGFR-3 entre as lesões com 

e sem metástase linfonodal, tanto no front de invasão (p = 0,764) como no centro tumoral (p = 

0,703) (Tabela 20). 
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Tabela 20. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade membranar para VEGFR-3 no front de invasão e no centro tumoral 

em relação à metástase linfonodal. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Metástase 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Ausente 25 7,29 2,24–16,16 26,12 653,00 297,00 0,764 

   Presente 25 3,92 2,31–22,00 24,88 622,00   

Centro tumoral        

   Ausente 25 3,00 0,00–14,62 24,72 618,00 293,00 0,703 

   Presente 25 3,20 0,10–14,17 26,28 657,00   

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

 

 

 Em relação ao estadiamento clínico TNM, os carcinomas com estadiamento clínico 

I/II exibiram percentuais de positividade membranar para VEGFR-3, no front de invasão 

tumoral, que variaram de 0,00% a 71,00% (mediana: 6,31%). Para os tumores com 

estadiamento III/IV, os percentuais variaram de 1,04% a 48,36% (mediana: 4,35%). No centro 

tumoral, os carcinomas com estadiamento clínico I/II exibiram percentuais de positividade 

para VEGFR-3 que variaram de 0,00% a 83,61% (mediana: 3,25%). Para o estadiamento 

clínico III/IV, estes percentuais variaram de 0,00% a 76,45% (mediana: 3,00%). O teste não-

paramétrico de Mann-Whitney revelou não existir diferença estatisticamente significativa nos 

percentuais de imunoexpressão nuclear para VEGFR-3 entre o estadiamento clínico TNM I/II 

e III/IV, tanto no front de invasão (p = 1,000) como no centro tumoral (p = 0,708) (Tabela 

21). 
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Tabela 21. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade membranar para VEGFR-3 no front de invasão e no centro 

tumoral em relação ao estadiamento clínico TNM. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Estadiamento 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Estágio I/II 22 6,31 2,62–16,00 25,50 561,00 308,00 1,000 

   Estágio III/IV 28 4,35 2,27–22,05 25,50 714,00   

Centro tumoral        

   Estágio I/II 22 3,25 0,00–12,31 24,64 542,00 289,00 0,708 

   Estágio III/IV 28 3,20 0,05–14,58 26,18 733,00   

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

 

 

 A avaliação da expressão de VEGFR-3 no front de invasão tumoral revelou, para os 

carcinomas sem recivida, percentuais de positividade nuclear que variaram de 1,04% a 

71,00% (mediana: 6,84%). Para os tumores que apresentaram recivida, os percentuais 

variaram de 0,00% a 22,11% (mediana: 2,89%). No centro tumoral, os carcinomas sem 

recidiva exibiram percentuais de positividade membranar para VEGFR-3 que variaram de 

0,00% a 83,61% (mediana: 0,85%). Para as lesões com recidiva, estes percentuais variaram de 

0,00% a 78,89% (mediana: 5,69%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou não 

existir diferença estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão membranar 

para VEGFR-3 entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 0,102) como no centro tumoral 

(p = 0,180) (Tabela 22). 
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Tabela 22. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade membranar para VEGFR-3 no front de invasão e no centro tumoral 

em relação à recidiva. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Recidiva 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Ausente 38 6,84 2,89–16,98 27,39 1041,00 156,00 0,102 

   Presente 12 2,89 0,72–18,64 19,50 234,00   

Centro tumoral        

   Ausente 38 0,85 0,00–13,75 23,96 910,50 169,50 0,180 

   Presente 12 5,69 2,30–16,91 30,38 364,50   

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

 

 

 Em relação ao desfecho, a avaliação da expressão de VEGFR-3 no front de invasão 

tumoral revelou, para os casos com remissão, percentuais de positividade nuclear que 

variaram de 0,00% a 71,00% (mediana: 6,17%). Para os casos com óbito do paciente, os 

percentuais variaram de 1,04% a 47,63% (mediana: 8,31%). No centro tumoral, os casos com 

remissão exibiram percentuais de positividade membranar para VEGFR-3 que variaram de 

0,00% a 83,61% (mediana: 3,20%). Para os casos com óbito do paciente, estes percentuais 

variaram de 0,00% a 76,45% (mediana: 2,00%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

revelou não existir diferença estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão 

membranar para VEGFR-3 entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 0,650) como no 

centro tumoral (p = 0,876) (Tabela 23). 
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Tabela 23. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade membranar para VEGFR-3 no front de invasão e no centro 

tumoral em relação ao desfecho. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Desfecho 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Remissão 37 6,17 2,82–17,50 26,05 964,00 220,00 0,650 

   Óbito 13 8,31 1,22–24,11 23,92 311,00   

Centro tumoral        

   Remissão 37 3,20 0,00–16,29 25,69 950,50 233,50 0,876 

   Óbito 13 2,00 0,25–11,55 24,96 324,50   

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

 

 

 Levando-se em consideração a gradação histológica de malignidade (BRYNE et al., 

1992), os tumores de baixo grau revelaram, no front de invasão tumoral, percentuais de 

positividade membranar para VEGFR-3 que variaram de 0,00% a 71,00% (mediana: 7,29%). 

Para os tumores de alto grau, os percentuais variaram de 0,00% a 48,36% (mediana: 3,92%). 

No centro tumoral, os carcinomas de baixo grau exibiram percentuais de positividade 

membranar para VEGFR-3 que variaram de 0,00% a 83,61% (mediana: 2,00%). Para os 

carcinomas com alto grau, estes percentuais variaram de 0,00% a 76,45% (mediana: 3,86%). 

O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou não existir diferença estatisticamente 

significativa nos percentuais de imunoexpressão membranar para VEGFR-3 entre os grupos, 

tanto no front de invasão (p = 0,814) como no centro tumoral (p = 0,599) (Tabela 24). 
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Tabela 24. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade membranar para VEGFR-3 no front de invasão e no centro tumoral 

em relação à gradação histológica de malignidade (BRYNE et al., 1992). Natal, 

RN – 2012. 

Localização/ 

Gradação 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Baixo grau 29 7,29 2,85–15,33 25,91 751,50 292,50 0,814 

   Alto grau 21 3,92 1,80–35,88 24,93 523,50   

Centro tumoral        

   Baixo grau 29 2,00 0,00–9,95 24,59 713,00 278,00 0,599 

   Alto grau 21 3,86 0,00–17,12 26,76 562,00   

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

 

 

 Quanto à gradação histológica de malignidade proposta pela OMS (CARDESA et al., 

2005), os tumores bem diferenciados exibiram, no front de invasão tumoral, percentuais de 

positividade membranar para VEGFR-3 que variaram de 0,00% a 71,00% (mediana: 6,73%). 

Para os tumores moderadamente diferenciados, os percentuais variaram de 1,29% a 48,36% 

(mediana: 8,24%). Por sua vez, os tumores pobremente diferenciados apresentaram 

percentuais que variaram de 0,00% a 47,63% (mediana: 1,70%). No centro tumoral, os 

carcinomas bem diferenciados exibiram percentuais de positividade membranar para VEGFR-

3 que variaram de 0,00% a 83,61% (mediana: 0,50%). Para os carcinomas moderadamente 

diferenciados, estes percentuais variaram de 0,00% a 76,45% (mediana: 3,85%). Nos tumores 

pobremente diferenciados, por outro lado, os percentuais variaram de 0,00% a 19,25% 

(mediana: 4,43%). O teste não-paramétrico de Kruskall-Wallis revelou não existir diferença 

estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão membranar para VEGFR-3 

entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 0,069) como no centro tumoral (p = 0,533) 

(Tabela 25). 
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Tabela 25. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística KW e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade membranar para VEGFR-3 no front de invasão e no centro tumoral 

em relação à gradação histológica de malignidade (CARDESA et al., 2005). 

Natal, RN – 2012. 

Localização/ Gradação n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 
KW p 

Front de invasão       

   BD 18 6,73 2,57–16,52 25,69 5,360 0,069 

   MD 24 8,24 2,86–21,96 28,83   

   PD 8 1,70 1,06–5,54 15,06   

Centro tumoral       

   BD 18 0,50 0,00–16,57 22,44 1,259 0,533 

   MD 24 3,85 0,27–18,86 27,17   

   PD 8 4,43 0,25–14,58 27,38   

Legenda: BD – Bem diferenciado; MD – Moderadamente diferenciado; PD – Pobremente diferenciado 

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

 

 

 Em relação à invasão dos vasos linfáticos peritumorais por células neoplásicas, casos 

positivos para este achado apresentaram, no front de invasão tumoral, percentuais de 

positividade membranar para VEGFR-3 que variaram de 1,04% a 48,36% (mediana: 14,24%). 

Nos casos sem invasão dos vasos linfáticos peritumorais, os percentuais de positividade para 

VEGFR-3 variaram de 0,00% a 71,00% (mediana: 4,46%). Em relação à invasão dos vasos 

linfáticos intratumorais, casos positivos para este achado revelaram, no centro tumoral, 

percentuais de positividade membranar para VEGFR-3 que variaram de 0,00% a 37,89% 

(mediana: 7,83%). Por sua vez, os casos sem invasão dos vasos linfáticos intratumorais 

apresentaram percentuais de positividade que variaram de 0,00% a 83,61% (mediana: 3,10%). 

O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou não existir diferença estatisticamente 

significativa nos percentuais de imunoexpressão membranar para VEGFR-3, tanto no front de 

invasão (p = 0,412) como no centro tumoral (p = 0,705) (Tabela 26). 
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Tabela 26. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade membranar para VEGFR-3 no front de invasão e no centro tumoral 

em relação à invasão linfática. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Invasão 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Ausente 41 4,46 2,31–17,50 24,71 1013,00 152,00 0,412 

   Presente 9 14,24 2,41–31,74 29,11 262,00   

Centro tumoral        

   Ausente 46 3,10 0,00–13,75 25,27 1162,50 81,50 0,705 

   Presente 4 7,83 0,80–31,53 28,13 112,50   

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

 

 

5.3.3.2 Imunoexpressão citoplasmática 

 

 

 Em relação à imunopositividade citoplasmática para VEGFR-3, os carcinomas sem 

metástase revelaram, no front de invasão tumoral, percentuais de positividade que variaram de 

69,95% a 99,70% (mediana: 90,61%). No grupo das lesões com metástase, estes percentuais 

variaram de 65,65% a 100,00% (mediana: 91,58%). O teste não-paramétrico de Mann-

Whitney revelou não existir diferença estatisticamente significativa nos percentuais de 

imunoexpressão citoplasmática de VEGFR-3 entre os grupos (p = 0,273) (Tabela 27). No 

centro tumoral, os carcinomas sem metástase revelaram percentuais de positividade 

citoplasmática para VEGFR-3 que variaram de 2,20% a 99,59% (mediana: 92,35%). Nos 

tumores com metástase, os percentuais variaram de 55,17% a 100,00% (mediana: 98,00%). O 

teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou um percentual de positividade citoplasmática 

para VEGFR-3 significativamente maior nos casos com metástase linfonodal regional em 

comparação com os casos sem metástase (p = 0,009) (Tabela 27). 

 

 

 



 131 

 

 

  

 

Tabela 27. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade citoplasmática para VEGFR-3 no front de invasão e no centro 

tumoral em relação à metástase linfonodal. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Metástase 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Ausente 25 90,61 86,28–96,21 23,24 581,00 256,00 0,273 

   Presente 25 91,58 88,86–97,00 27,76 694,00   

Centro tumoral        

   Ausente 25 92,35 77,15–97,74 20,08 502,00 177,00 0,009 

   Presente 25 98,00 91,02–99,76 30,92 773,00   

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

 

 

 Em relação ao estadiamento clínico TNM, a análise da expressão de VEGFR-3 no 

front de invasão tumoral revelou, para os carcinomas com estadiamento clínico I/II, 

percentuais de positividade citoplasmática que variaram de 69,95% a 99,70% (mediana: 

90,86%). Para os tumores com estadiamento III/IV, os percentuais variaram de 65,65% a 

100,00% (mediana: 91,50%). No centro tumoral, os carcinomas com estadiamento clínico I/II 

exibiram percentuais de positividade citoplasmática para VEGFR-3 que variaram de 2,20% a 

100,00% (mediana: 94,44%). Para o estadiamento clínico III/IV, estes percentuais variaram 

de 54,70% a 100,00% (mediana: 96,48%). O teste não paramétrico de Mann-Whitney revelou 

não existir diferença estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão 

membranar para VEGFR-3 entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 0,681) como no 

centro tumoral (p = 0,278) (Tabela 28). 
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Tabela 28. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade citoplasmática para VEGFR-3 no front de invasão e no centro 

tumoral em relação ao estadiamento clínico TNM. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Estadiamento 
N Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Estágio I/II 22 90,86 86,39–96,76 24,55 540,00 287,00 0,681 

   Estágio III/IV 28 91,50 88,10–96,24 26,25 735,00   

Centro tumoral        

   Estágio I/II 22 94,44 81,11–98,12 22,98 505,50 252,50 0,278 

   Estágio III/IV 28 96,48 88,31–99,01 27,48 769,50   

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

 

 

 A avaliação da expressão de VEGFR-3 no front de invasão tumoral revelou, para os 

carcinomas sem recivida, percentuais de positividade citoplasmática que variaram de 65,65% 

a 100,00% (mediana: 66,45%). Para os tumores que apresentaram recivida, os percentuais 

variaram de 69,95% a 100,00% (mediana: 88,45%). No centro tumoral, os carcinomas sem 

recidiva exibiram percentuais de positividade citoplasmática para VEGFR-3 que variaram de 

52,50% a 100,00% (mediana: 95,50%). Para as lesões com recidiva, estes percentuais 

variaram de 2,20% a 100,00% (mediana: 94,47%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

revelou não existir diferença estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão 

citoplasmática para VEGFR-3 entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 0,266) como no 

centro tumoral (p = 0,593) (Tabela 29). 
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Tabela 29. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade citoplasmática para VEGFR-3 no front de invasão e no centro 

tumoral em relação à recidiva. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Recidiva 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Ausente 38 91,59 88,26–96,76 26,79 1018,00 179,00 0,266 

   Presente 12 88,45 86,45–95,49 21,42 257,00   

Centro tumoral        

   Ausente 38 95,50 85,79–98,76 26,12 992,50 204,50 0,593 

   Presente 12 94,47 85,60–97,97 23,54 282,50   

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

 

 

 Em relação ao desfecho, os casos com remissão exibiram percentuais de positividade 

citoplasmática para VEGFR-3, no front de invasão tumoral, que variaram de 65,65% a 

100,00% (mediana: 90,61%). Para os casos com óbito do paciente, os percentuais variaram de 

86,93% a 100,00% (mediana: 92,58%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou 

não existir diferença estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão 

citoplasmática para VEGFR-3 entre os grupos (p = 0,394) (Tabela 30). No centro tumoral, os 

casos com remissão exibiram percentuais de positividade citoplasmática para VEGFR-3 que 

variaram de 2,20% a 100,00% (mediana: 93,96%). Para os casos com óbito do paciente, estes 

percentuais variaram de 86,43% a 100,00% (mediana: 98,00%). O teste não-paramétrico de 

Mann-Whitney revelou um percentual de positividade citoplasmática para VEGFR-3 

significativamente maior nos casos com óbito do paciente em comparação com os casos com 

remissão (p = 0,008) (Tabela 30). 
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Tabela 30. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade citoplasmática para VEGFR-3 no front de invasão e no centro 

tumoral em relação ao desfecho. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Desfecho 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Remissão 37 90,61 86,25–96,79 24,46 905,00 202,00 0,394 

   Óbito 13 92,58 88,75–96,02 28,46 370,00   

Centro tumoral        

   Remissão 37 93,96 80,18–98,03 22,27 824,00 121,00 0,008 

   Óbito 13 98,00 93,08–100,00 34,69 451,00   

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

 

 

 Levando-se em consideração a gradação histológica de malignidade (BRYNE et al., 

1992), os tumores de baixo grau revelaram, no front de invasão tumoral, percentuais de 

positividade citoplasmática para VEGFR-3 que variaram de 65,65% a 100,00% (mediana: 

89,34%). Para os tumores de alto grau, os percentuais variaram de 69,95% a 100,00% 

(mediana: 92,80%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou não existir diferença 

estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão citoplasmática para 

VEGFR-3 entre os grupos (p = 0,191) (Tabela 31).  No centro tumoral, os carcinomas de 

baixo grau exibiram percentuais de positividade citoplasmática para VEGFR-3 que variaram 

de 52,50% a 100,00% (mediana: 91,22%). Para os carcinomas com alto grau, estes 

percentuais variaram de 2,20% a 100,00% (mediana: 98,05%). O teste não-paramétrico de 

Mann-Whitney revelou um percentual de positividade citoplasmática para VEGFR-3 

significativamente maior nos tumores com alto grau de malignidade em comparação com os 

de baixo grau de malignidade (p = 0,002) (Tabela 31). 

 

 

 

 

 



 135 

 

 

  

 

Tabela 31. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade citoplasmática para VEGFR-3 no front de invasão e no centro 

tumoral em relação à gradação histológica de malignidade (BRYNE et al., 

1992). Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Gradação 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Baixo grau 29 89,34 86,47–95,71 23,21 673,00 238,00 0,191 

   Alto grau 21 92,80 89,31–97,00 28,67 602,00   

Centro tumoral        

   Baixo grau 29 91,22 78,15–97,29 20,00 580,00 145,00 0,002 

   Alto grau 21 98,05 94,48–99,56 33,10 695,00   

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

 

 

 Em relação à gradação histológica de malignidade proposta pela OMS (CARDESA et 

al., 2005), os tumores bem diferenciados exibiram, no front de invasão tumoral, percentuais 

de positividade citoplasmática para VEGFR-3 que variaram de 65,65% a 99,16% (mediana: 

88,15%). Para os tumores moderadamente diferenciados, os percentuais variaram de 71,29% a 

100,00% (mediana: 92,09%). Por sua vez, os tumores pobremente diferenciados apresentaram 

percentuais que variaram de 69,95% a 98,50% (mediana: 91,18%). O teste não-paramétrico 

de Kruskal-Wallis revelou não existir diferença estatisticamente significativa nos percentuais 

de imunoexpressão citoplasmática para VEGFR-3 entre os grupos (p = 0,234) (Tabela 32).   

No centro tumoral, os carcinomas bem diferenciados exibiram percentuais de positividade 

citoplasmática para VEGFR-3 que variaram de 54,70% a 97,85% (mediana: 88,75%). Para os 

carcinomas moderadamente diferenciados, estes percentuais variaram de 52,50% a 100,00% 

(mediana: 98,05%). Nos tumores pobremente diferenciados, por outro lado, os percentuais 

variaram de 2,20% a 100,00% (mediana: 98,00%). O teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 

revelou um percentual de positividade citoplasmática para VEGFR-3 significativamente 

maior nos tumores pobremente diferenciados em comparação com os bem diferenciados (p = 

0,003) (Tabela 32). 
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Tabela 32. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística KW e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade citoplasmática para VEGFR-3 no front de invasão e no centro 

tumoral em relação à gradação histológica de malignidade (CARDESA et al., 

2005). Natal, RN – 2012. 

Localização/ Gradação n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 
KW p 

Front de invasão       

   BD 18 88,15 86,34–95,42 21,33 2,902 0,234 

   MD 24 92,09 89,09–97,08 29,00   

   PD 8 91,18 87,79–94,20 24,38   

Centro tumoral       

   BD 18 88,75 77,73–94,94 16,14 11,692 0,003 

   MD 24 98,05 91,74–99,57 31,17   

   PD 8 98,00 92,01–98,85 29,56   

Legenda: BD – Bem diferenciado; MD – Moderadamente diferenciado; PD – Pobremente diferenciado 

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

 

 

 Em relação à invasão dos vasos linfáticos peritumorais por células neoplásicas, casos 

positivos para este achado apresentaram, no front de invasão tumoral, percentuais de 

positividade citoplasmática para VEGFR-3 que variaram de 88,72% a 100,00% (mediana: 

91,72%). Nos casos sem invasão dos vasos linfáticos peritumorais, os percentuais de 

positividade citoplasmática para VEGFR-3 variaram de 65,65% a 100,00% (mediana: 

90,61%). Em relação à invasão dos vasos linfáticos intratumorais, casos positivos para este 

achado revelaram, no centro tumoral, percentuais de positividade citoplasmática para 

VEGFR-3 que variaram de 54,70% a 97,63% (mediana: 92,51%). Por sua vez, os casos sem 

invasão dos vasos linfáticos intratumorais apresentaram percentuais de positividade 

citoplasmática para VEGFR-3 que variaram de 2,20% a 100,00% (mediana: 95,50%). O teste 

não-paramétrico de Mann-Whitney revelou não existir diferença estatisticamente significativa 

nos percentuais de imunoexpressão citoplasmática para VEGFR-3 entre os grupos, tanto no 

front de invasão (p = 0,211) como no centro tumoral (p = 0,299) (Tabela 33). 
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Tabela 33. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade citoplasmática para VEGFR-3 no front de invasão e no centro 

tumoral em relação à invasão linfática. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Invasão 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Ausente 41 90,61 86,47–96,60 24,29 996,00 135,00 0,211 

   Presente 9 91,72 90,36–96,87 31,00 279,00   

Centro tumoral        

   Ausente 46 95,50 86,02–98,69 26,13 1202,00 63,00 0,299 

   Presente 4 92,51 63,77–96,73 18,25 73,00   

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

 

 

 Foram analisadas, ainda, possíveis correlações entre as imunoexpressões de VEGFR-

3, levando-se em consideração todos os 50 casos de carcinomas epidermóides de lábio 

inferior incluídos na presente pesquisa. O teste de correlação de Spearman (r) demonstrou 

existir fraca correlação positiva, estatisticamente significativa, entre os percentuais de 

positividade citoplasmática de VEGFR-3 no front de invasão e no centro tumoral (r = 0,387; p 

= 0,005). Por sua vez, foi observada uma tendência para fraca correlação positiva entre os 

percentuais de positividade membranar de VEGFR-3 no front de invasão e no centro tumoral 

(r = 0,278; p = 0,051). 

 No front de invasão tumoral, o teste de correlação de Spearman (r) demonstrou existir 

fraca correlação positiva, estatisticamente significativa, entre os percentuais de positividade 

citoplasmática e membranar de VEGFR-3 (r = 0,377; p = 0,007). Por outro lado, no centro 

tumoral, não foi observada correlação estatisticamente significativa entre os percentuais de 

positividade citoplasmática e membranar de VEGFR-3 (r = 0,070; p = 0,627). 

 Não foi evidenciada correlação estatisticamente significativa entre a densidade 

linfática peritumoral e os percentuais de positividade membranar (r = 0,034; p = 0,817) e 

citoplasmática (r = -0,060; p = 0,677) para VEGFR-3 no front de invasão. De forma similar, 

não foram constatadas correlações estatisticamente significativas entre a densidade linfática 

intratumoral e os percentuais de imunopositividade membranar (r = -0,199; p = 0,167) e 

citoplasmática (r = 0,131; p = 0,366) para VEGFR-3 no centro tumoral. 
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Não foram observadas correlações estatisticamente significativas, entre a 

imunoexpressão de VEGF-C e VEGFR-3 membranar, no front de invasão tumoral (r = 0,062; 

p = 0,670) e no centro tumoral, (r = 0,043; p = 0,766). Não foram observadas correlações 

estatisticamente significativas, no front de invasão tumoral, entre as imunoexpressões de 

VEGF-C e VEGFR-3 citoplasmática (r = 0,243; p = 0,089). Por outro lado, no centro tumoral, 

foi observada uma fraca correlação positiva, estatisticamente significativa, entre a 

imunoexpressão de VEGF-C e VEGFR-3 citoplasmática (r = 0,358; p = 0,011).  

 

 

5.3.4 Análise da expressão de HIF-1α  

  

 

 A expressão de HIF-1α foi observada nas células parenquimatosas, apresentando 

imunomarcação nuclear e citoplasmática, com predomínio desta última. O padrão de 

expressão para este antígeno exibiu imunomarcação na periferia e no centro tumoral na 

maioria dos casos, tanto para a marcação nuclear (Figura 16) quanto para a citoplasmática 

(Figura 17).  

 

 

 5.3.4.1 Imunoexpressão nuclear 

 

 

 O percentual de positividade nuclear do HIF-1α variou de 0,00% a 71,00% (mediana: 

37,51) no front tumoral e, de 7,01% a 93,01% (mediana: 47,23), no centro tumoral. No grupo 

dos carcinomas sem metástase, a análise no front de invasão tumoral revelou percentuais de 

imunopositividade nuclear que variaram de 11,83% a 86,29% (mediana: 47,20%). No grupo 

das lesões com metástase, estes percentuais variaram de 4,40% a 93,02% (mediana: 33,70%). 

No centro tumoral, os carcinomas sem metástase revelaram percentuais de positividade 

nuclear para HIF-1α que variaram de 7,01% a 86,76% (mediana: 39,18%), ao passo que os 

tumores com metástase exibiram percentuais que variaram de 7,79% a 93,01% (mediana: 

53,23%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney não revelou diferença estatisticamente 

significativa nos percentuais de imunoexpressão nuclear de HIF-1α entre as lesões com e sem 
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metástase linfonodal, tanto no front de invasão (p = 0,580) como no centro tumoral (p = 

0,720) (Tabela 34). 

 

 

 

Tabela 34. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade nuclear para HIF-1α no front de invasão e no centro tumoral em 

relação à metástase linfonodal. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Metástase 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Ausente 25 47,20 20,47–62,77 26,64 666,00 284,00 0,580 

   Presente 25 33,70 23,40–49,68 24,36 609,00   

Centro tumoral        

   Ausente 25 39,18 28,10–64,87 24,76 619,00 294,00 0,720 

   Presente 25 53,23 22,43–67,37 26,24 656,00   

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

 

 

 Em relação ao estadiamento clínico TNM, os carcinomas com estadiamento clínico 

I/II exibiram percentuais de positividade nuclear para HIF-1α, no front de invasão tumoral, 

que variaram de 11,83% a 73,23% (mediana: 49,05%). Para os tumores com estadiamento 

III/IV, os percentuais variaram de 4,40% a 93,02% (mediana: 36,36%). No centro tumoral, os 

carcinomas com estadiamento clínico I/II exibiram percentuais de positividade nuclear para 

HIF-1α que variaram de 7,01% a 86,76% (mediana: 45,38%). Para o estadiamento clínico 

III/IV, estes percentuais variaram de 7,79% a 93,01% (mediana: 48,65%). O teste não-

paramétrico de Mann-Whitney revelou não existir diferença estatisticamente significativa nos 

percentuais de imunoexpressão nuclear para HIF-1α entre o estadiamento clínico TNM I/II e 

III/IV, tanto no front de invasão (p = 0,681) como no centro tumoral (p = 0,922) (Tabela 35). 
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Tabela 35. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade nuclear para HIF-1α no front de invasão e no centro tumoral em 

relação ao estadiamento clínico TNM. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Estadiamento 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Estágio I/II 22 49,05 20,77–61,99 26,45 582,00 287,00 0,681 

   Estágio III/IV 28 36,36 22,47–52,53 24,75 693,00   

Centro tumoral        

   Estágio I/II 22 45,38 29,39–65,74 25,73 566,00 303,00 0,922 

   Estágio III/IV 28 48,65 21,27–66,48 25,32 709,00   

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

 

 

 A avaliação da expressão de HIF-1α no front de invasão tumoral revelou, para os 

carcinomas sem recivida, percentuais de positividade nuclear que variaram de 4,40% a 

93,02% (mediana: 37,51%). Para os tumores que apresentaram recivida, os percentuais 

variaram de 15,88% a 86,29% (mediana: 36,99%). No centro tumoral, os carcinomas sem 

recidiva exibiram percentuais de positividade nuclear para HIF-1α que variaram de 7,01% a 

93,01% (mediana: 51,18%). Para as lesões com recidiva, estes percentuais variaram de 

13,09% a 73,23% (mediana: 44,03%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou não 

existir diferença estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão nuclear 

para HIF-1α entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 0,617) como no centro tumoral (p 

= 0,768) (Tabela 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 141 

 

 

  

 

Tabela 36. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade nuclear para HIF-1α no front de invasão e no centro tumoral em 

relação à recidiva. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Recidiva 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

Postos 

Soma dos 

Postos 
U P 

Front de Invasão        

   Ausente 38 37,51 20,77–57,25 24,92 947,00 206,00 0,617 

   Presente 12 36,99 22,61–70,61 27,33 328,00   

Centro Tumoral        

   Ausente 38 51,18 24,78–67,24 25,84 982,00 215,00 0,768 

   Presente 12 44,03 26,42–63,43 24,42 293,00   

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

 

 

 Em relação ao desfecho, a avaliação da expressão de HIF-1α no front de invasão 

tumoral revelou, para os casos com remissão, percentuais de positividade nuclear que 

variaram de 4,40% a 75,67% (mediana: 35,22%). Para os casos com óbito dos pacientes, os 

percentuais variaram de 7,35% a 93,02% (mediana: 43,11%). No centro tumoral, os casos 

com remissão exibiram percentuais de positividade nuclear para HIF-1α que variaram de 

7,01% a 86,76% (mediana: 43,99%). Para os casos com óbito dos pacientes, estes percentuais 

variaram de 7,79% a 93,01% (mediana: 61,04%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

revelou não existir diferença estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão 

nuclear para HIF-1α entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 0,274) como no centro 

tumoral (p = 0,394) (Tabela 37). 

 

 

 

 

 

Tabela 37. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade nuclear para HIF-1α no front de invasão e no centro tumoral em 

relação ao desfecho. Natal, RN – 2012. 
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Localização/ 

Desfecho 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Remissão 37 35,22 20,70–55,74 24,16 894,00 191,00 0,274 

   Óbito 13 43,11 25,83–75,83 29,31 381,00   

Centro tumoral        

   Remissão 37 43,99 27,59–64,42 24,46 905,00 202,00 0,394 

   Óbito 13 61,04 21,67–73,61 28,46 370,00   

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

 

 

 Levando-se em consideração a gradação histológica de malignidade (BRYNE et al., 

1992), os tumores de baixo grau revelaram, no front de invasão tumoral, percentuais de 

positividade nuclear para HIF-1α que variaram de 11,83% a 86,29% (mediana: 37,50%). Para 

os tumores de alto grau, os percentuais variaram de 4,40% a 93,02% (mediana: 37,53%). No 

centro tumoral, os carcinomas de baixo grau exibiram percentuais de positividade nuclear 

para HIF-1α que variaram de 13,09% a 86,76% (mediana: 39,18%). Para os carcinomas com 

alto grau, estes percentuais variaram de 7,01% a 93,01% (mediana: 53,23%). O teste não-

paramétrico de Mann-Whitney revelou não existir diferença estatisticamente significativa nos 

percentuais de imunoexpressão nuclear para HIF-1α entre os grupos, tanto no front de invasão 

(p = 0,630) como no centro tumoral (p = 0,523) (Tabela 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 38. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade nuclear para HIF-1α no front de invasão e no centro tumoral em 

relação à gradação histológica de malignidade (BRYNE et al., 1992). Natal, RN 

– 2012. 
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Localização/ 

Gradação 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Baixo grau 29 37,50 22,06–60,94 26,34 764,00 280,00 0,630 

   Alto grau 21 37,53 19,96–55,66 24,33 511,00   

Centro tumoral        

   Baixo grau 29 39,18 24,70–65,36 24,38 707,00 272,00 0,523 

   Alto grau 21 53,23 25,21–66,56 27,05 568,00   

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

 

 

Em relação à gradação histológica de malignidade proposta pela OMS (CARDESA et 

al., 2005), os tumores bem diferenciados exibiram, no front de invasão tumoral, percentuais 

de positividade nuclear para HIF-1α que variaram de 11,83% a 86,29% (mediana: 44,20%). 

Para os tumores moderadamente diferenciados, os percentuais variaram de 13,97% a 93,02% 

(mediana: 30,79%). Por sua vez, os tumores pobremente diferenciados apresentaram 

percentuais que variaram de 4,40% a 71,19% (mediana: 40,32%). No centro tumoral, os 

carcinomas bem diferenciados exibiram percentuais de positividade nuclear para HIF-1α que 

variaram de 13,09% a 86,76% (mediana: 35,38%). Para os carcinomas moderadamente 

diferenciados, estes percentuais variaram de 7,01% a 93,01% (mediana: 52,60%). Nos 

tumores pobremente diferenciados, por outro lado, os percentuais variaram de 7,79% a 

81,90% (mediana: 30,31%). O teste não-paramétrico de Kruskall-Wallis revelou não existir 

diferença estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão nuclear para HIF-

1α entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 0,734) como no centro tumoral (p = 0,453) 

(Tabela 39). 

 

 

 

Tabela 39. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística KW e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade nuclear para HIF-1α no front de invasão e no centro tumoral em 

relação à gradação histológica de malignidade (CARDESA et al., 2005). Natal, 

RN – 2012. 

Localização/ Gradação n Mediana Q25-Q75 Média dos KW p 
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postos 

Front de invasão       

   BD 18 44,20 25,94–61,99 27,28 0,619 0,734 

   MD 24 30,79 21,02–59,35 25,17   

   PD 8 40,32 10,10–59,04 22,50   

Centro tumoral       

   BD 18 35,38 18,69–68,07 24,56 1,585 0,453 

   MD 24 52,60 32,50–64,50 27,83   

   PD 8 30,31 11,76–64,38 20,63   

Legenda: BD – Bem diferenciado; MD – Moderadamente diferenciado; PD – Pobremente diferenciado 

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

 

 

 Em relação à invasão dos vasos linfáticos peritumorais por células neoplásicas, casos 

positivos para este achado apresentaram, no front de invasão tumoral, percentuais de 

positividade nuclear para HIF-1α que variaram de 7,35% a 75,67% (mediana: 21,55%). Nos 

casos sem invasão dos vasos linfáticos peritumorais, os percentuais de positividade nuclear 

para HIF-1α variaram de 4,40% a 93,02% (mediana: 38,91%). O teste não-paramétrico de 

Mann-Whitney revelou um percentual de positividade nuclear para HIF-1α significativamente 

maior nos casos sem invasão dos linfáticos peritumorais em comparação com os casos com 

invasão destas estruturas (p = 0,040) (Tabela 33). Em relação à invasão dos vasos linfáticos 

intratumorais, casos positivos para este achado revelaram, no centro tumoral, percentuais de 

positividade nuclear para HIF-1α que variaram de 28,27% a 53,23% (mediana: 36,93%). Por 

sua vez, os casos sem invasão dos vasos linfáticos intratumorais apresentaram percentuais de 

positividade nuclear para HIF-1α que variaram de 7,01% a 93,01% (mediana: 50,55%). O 

teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou não existir diferença estatisticamente 

significativa nos percentuais de imunoexpressão nuclear para HIF-1α entre os grupos (p = 

0,567) (Tabela 40). 

Tabela 40. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade nuclear para HIF-1α no front de invasão e no centro tumoral em 

relação à invasão linfática. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Invasão 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 



 145 

 

 

  

 

Front de invasão        

   Ausente 41 38,91 26,80–62,66 27,49 1127,00 103,00 0,040 

   Presente 9 21,55 12,29–40,40 16,44 148,00   

Centro tumoral        

   Ausente 46 50,55 24,10–66,64 25,85 1189,00 76,00 0,567 

   Presente 4 36,93 28,67–50,92 21,50 86,00   

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

 

 

5.3.4.2 Imunoexpressão citoplasmática 

 

 

 O percentual de positividade citoplasmática do HIF-1α variou de 16,09% a 98,80% 

(mediana: 85,35) no front tumoral e, de 9,32% a 96,04% (mediana: 72,00), no centro tumoral. 

Em relação à imunopositividade citoplasmática para HIF-1α, os carcinomas sem metástase 

revelaram, no front de invasão tumoral, percentuais de positividade que variaram de 18,50% a 

98,80% (mediana: 82,18%). No grupo das lesões com metástase, estes percentuais variaram 

de 16,09% a 98,10% (mediana: 85,39%). No centro tumoral, os carcinomas sem metástase 

revelaram percentuais de positividade citoplasmática para HIF-1α que variaram de 41,57% a 

96,04% (mediana: 74,10%). Nos tumores com metástase, os percentuais variaram de 9,32% a 

98,09% (mediana: 71,42%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney não revelou diferença 

estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão citoplasmática de HIF-1α 

entre as lesões com e sem metástase linfonodal, tanto no front de invasão (p = 0,764) como no 

centro tumoral (p = 0,491) (Tabela 41). 

 

 

 

Tabela 41. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade citoplasmática para HIF-1α no front de invasão e no centro tumoral 

em relação à metástase linfonodal. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Metástase 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        



 146 

 

 

  

 

   Ausente 25 82,18 62,59–92,69 26,12 653,00 297,00 0,764 

   Presente 25 85,39 65,11–90,43 24,88 622,00   

Centro tumoral        

   Ausente 25 74,10 59,63–84,58 26,92 673,00 277,00 0,491 

   Presente 25 71,42 52,41–82,82 24,08 602,00   

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

 

 

 Em relação ao estadiamento clínico TNM, a análise da expressão de HIF-1α no front 

de invasão tumoral revelou, para os carcinomas com estadiamento clínico I/II, percentuais de 

positividade citoplasmática que variaram de 18,50% a 98,80% (mediana: 86,54%). Para os 

tumores com estadiamento III/IV, os percentuais variaram de 16,09% a 98,10% (mediana: 

81,87%). No centro tumoral, os carcinomas com estadiamento clínico I/II exibiram 

percentuais de positividade citoplasmática para HIF-1α que variaram de 41,57% a 96,04% 

(mediana: 76,85%). Para o estadiamento clínico III/IV, estes percentuais variaram de 9,32% a 

98,09% (mediana: 70,81%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou não existir 

diferença estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão citoplasmática 

para HIF-1α entre o estadiamento clínico TNM I/II e III/IV, tanto no front de invasão (p = 

0,226) como no centro tumoral (p = 0,265) (Tabela 42). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 42. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade citoplasmática para HIF-1α no front de invasão e no centro tumoral 

em relação ao estadiamento clínico TNM. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Estadiamento 
N Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Estágio I/II 22 86,54 71,08–95,07 28,32 623,00 246,00 0,226 
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   Estágio III/IV 28 81,87 56,82–89,63 23,29 652,00   

Centro tumoral        

   Estágio I/II 22 76,85 60,79–85,51 28,09 618,00 251,00 0,265 

   Estágio III/IV 28 70,81 52,78–82,06 23,46 657,00   

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

 

 

 A avaliação da expressão de HIF-1α no front de invasão tumoral revelou, para os 

carcinomas sem recivida, percentuais de positividade citoplasmática que variaram de 18,50% 

a 98,80% (mediana: 83,65%). Para os tumores que apresentaram recivida, os percentuais 

variaram de 16,09% a 97,34% (mediana: 86,37%). No centro tumoral, os carcinomas sem 

recidiva exibiram percentuais de positividade citoplasmática para HIF-1α que variaram de 

28,95% a 98,09% (mediana: 70,81%). Para as lesões com recidiva, estes percentuais variaram 

de 9,32% a 90,67% (mediana: 77,94%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou 

não existir diferença estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão 

citoplasmática para HIF-1α entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 0,716) como no 

centro tumoral (p = 0,699) (Tabela 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 43. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade citoplasmática para HIF-1α no front de invasão e no centro tumoral 

em relação à recidiva. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Recidiva 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Ausente 38 83,65 60,52–90,64 25,08 953,00 212,00 0,716 

   Presente 12 86,37 68,32–90,85 26,83 322,00   
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Centro tumoral        

   Ausente 38 70,81 56,08–81,72 25,05 952,00 211,00 0,699 

   Presente 12 77,94 53,90–86,47 26,92 323,00   

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

 

 

 Em relação ao desfecho, os casos com remissão exibiram percentuais de positividade 

citoplasmática para HIF-1α, no front de invasão tumoral, que variaram de 18,50% a 98,80% 

(mediana: 85,39%). Para os casos com óbito dos pacientes, os percentuais variaram de 

16,09% a 98,10% (mediana: 85,38%). No centro tumoral, os casos com remissão exibiram 

percentuais de positividade citoplasmática para HIF-1α que variaram de 9,32% a 96,04% 

(mediana: 74,10%). Para os casos com óbito dos pacientes, estes percentuais variaram de 

19,04% a 98,09% (mediana: 71,42%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou não 

existir diferença estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão 

citoplasmática para HIF-1α entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 0,851) como no 

centro tumoral (p = 0,974) (Tabela 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 44. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade citoplasmática para HIF-1α no front de invasão e no centro 

tumoral em relação ao desfecho. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Desfecho 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Remissão 37 85,39 62,59–90,79 25,73 952,00 232,00 0,851 

   Óbito 13 85,38 63,21–90,32 24,85 323,00   

Centro tumoral        
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   Remissão 37 74,10 54,94–82,62 25,46 942,00 239,00 0,974 

   Óbito 13 71,42 56,51–83,44 25,62 333,00   

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

 

 

 Levando-se em consideração a gradação histológica de malignidade (BRYNE et al., 

1992), os tumores de baixo grau revelaram, no front de invasão tumoral, percentuais de 

positividade citoplasmática para HIF-1α que variaram de 18,50% a 98,80% (mediana: 

82,18%). Para os tumores de alto grau, os percentuais variaram de 16,09% a 98,10% 

(mediana: 85,39%). No centro tumoral, os carcinomas de baixo grau exibiram percentuais de 

positividade citoplasmática para HIF-1α que variaram de 9,32% a 90,67% (mediana: 

69,75%). Para os carcinomas com alto grau, estes percentuais variaram de 19,04% a 98,09% 

(mediana: 76,34%). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou não existir diferença 

estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão citoplasmática para HIF-1α 

entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 0,746) como no centro tumoral (p = 0,702) 

(Tabela 45). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 45. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade citoplasmática para HIF-1α no front de invasão e no centro 

tumoral em relação à gradação histológica de malignidade (BRYNE et al., 

1992). Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Gradação 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Baixo grau 29 82,18 67,02–90,79 26,07 756,00 288,00 0,746 

   Alto grau 21 85,39 60,16–90,66 24,71 519,00   

Centro tumoral        
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   Baixo grau 29 69,75 57,00–81,89 24,83 720,00 285,00 0,702 

   Alto grau 21 76,43 54,46–84,18 26,43 555,00   

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

 

 

 Em relação à gradação histológica de malignidade proposta pela OMS (CARDESA et 

al., 2005), os tumores bem diferenciados exibiram, no front de invasão tumoral, percentuais 

de positividade citoplasmática para HIF-1α que variaram de 23,18% a 98,05% (mediana: 

81,74%). Para os tumores moderadamente diferenciados, os percentuais variaram de 16,09% a 

98,80% (mediana: 87,55%). Por sua vez, os tumores pobremente diferenciados apresentaram 

percentuais que variaram de 49,07% a 97,00% (mediana: 77,60%). No centro tumoral, os 

carcinomas bem diferenciados exibiram percentuais de positividade citoplasmática para HIF-

1α que variaram de 9,32% a 87,15% (mediana: 69,43%). Para os carcinomas moderadamente 

diferenciados, estes percentuais variaram de 19,04% a 98,09% (mediana: 73,27%). Nos 

tumores pobremente diferenciados, por outro lado, os percentuais variaram de 42,13% a 

96,04% (mediana: 76,69%). O teste não-paramétrico de Kruskall-Wallis revelou não existir 

diferença estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão citoplasmática 

para HIF-1α entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 0,487) como no centro tumoral (p 

= 0,725) (Tabela 46). 

 

 

 

Tabela 46. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística KW e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade citoplasmática para HIF-1α no front de invasão e no centro 

tumoral em relação à gradação histológica de malignidade (CARDESA et al., 

2005). Natal, RN – 2012. 

Localização/ Gradação n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 
KW p 

Front de invasão       

   BD 18 81,74 60,52–88,61 24,06 1,439 0,487 

   MD 24 87,55 72,63–91,40 27,92   

   PD 8 77,60 58,01–89,36 21,50   

Centro tumoral       
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   BD 18 69,43 57,88–82,08 24,50 0,642 0,725 

   MD 24 73,27 53,07–84,21 25,00   

   PD 8 76,69 63,22–83,46 29,25   

Legenda: BD – Bem diferenciado; MD – Moderadamente diferenciado; PD – Pobremente diferenciado 

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

 

 

 Quanto à invasão dos vasos linfáticos peritumorais por células neoplásicas, casos 

positivos para este achado apresentaram, no front de invasão tumoral, percentuais de 

positividade citoplasmática para HIF-1α que variaram de 16,09% a 88,69% (mediana: 

80,97%). Nos casos sem invasão dos vasos linfáticos peritumorais, os percentuais de 

positividade citoplasmática para HIF-1α variaram de 18,50% a 88,69% (mediana: 80,97%). 

Em relação à invasão dos vasos linfáticos intratumorais, casos positivos para este achado 

revelaram, no centro tumoral, percentuais de positividade citoplasmática para HIF-1α que 

variaram de 28,95% a 80,29% (mediana: 52,87%). Por sua vez, os casos sem invasão dos 

vasos linfáticos intratumorais apresentaram percentuais de positividade citoplasmática para 

HIF-1α que variaram de 9,32% a 98,09% (mediana: 73,34%). O teste não-paramétrico de 

Mann-Whitney revelou não existir diferença estatisticamente significativa nos percentuais de 

imunoexpressão citoplasmática para HIF-1α entre os grupos, tanto no front de invasão (p = 

0,098) como no centro tumoral (p = 0,093) (Tabela 47). 

 

 

Tabela 47. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos 

postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de 

positividade citoplasmática para HIF-1α no front de invasão e no centro 

tumoral em relação à invasão linfática. Natal, RN – 2012. 

Localização/ 

Invasão 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 

Soma dos 

postos 
U p 

Front de invasão        

   Ausente 41 85,43 71,92–91,28 27,10 1111,00 119,00 0,098 

   Presente 9 80,97 36,12–87,27 18,22 164,00   

Centro tumoral        

   Ausente 46 73,34 58,24–83,54 26,52 1220,00 45,00 0,093 

   Presente 4 52,87 34,78–73,58 13,75 55,00   

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 
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 Foram analisadas, ainda, possíveis correlações entre as imunoexpressões de HIF-1α, 

levando-se em consideração todos os 50 casos de carcinomas epidermóides de lábio inferior 

incluídos na presente pesquisa. O teste de correlação de Spearman (r) demonstrou existir 

correlação positiva, estatisticamente significativa, entre os percentuais de positividade de 

HIF-1α no front de invasão e no centro tumoral, considerada moderada para a 

imunoexpressão nuclear (r = 0,627; p < 0,001) e fraca para a imunoexpressão citoplasmática 

(r = 0,477; p < 0,001). Por outro lado, os percentuais de imunopositividade nuclear e 

citoplasmática para HIF-1α no front de invasão tumoral não apresentaram correlação 

estatisticamente significativa (r = 0,207; p = 0,150). Resultados similares foram obtidos para 

os percentuais de imunopositividade nuclear e citoplasmática para HIF-1α no centro tumoral 

(r = 0,035; p = 0,808). 

 Por sua vez, não foram observadas correlações estatisticamente significativas entre a 

densidade linfática peritumoral e os percentuais de imunopositividade nuclear (r = 0,140; p = 

0,331) e citoplasmática (r = -0,085; p = 0,557) para HIF-1α no front de invasão. De forma 

similar, não foram constatadas correlações estatisticamente significativas entre a densidade 

linfática intratumoral e os percentuais de imunopositividade nuclear (r = 0,168; p = 0,244) e 

citoplasmática (r = -0,065; p = 0,652) para HIF-1α no centro tumoral. 

 De forma similar, não foram observadas correlações estatisticamente significativas, no 

front de invasão, entre a imunoexpressão de VEGF-C e os percentuais de imunopositividade 

nuclear (r = 0,126; p = 0,382) e citoplasmática (r = 0,024; p = 0,867) para HIF-1α. Do mesmo 

modo, não foram constatadas correlações estatisticamente significativas, no centro tumoral, 

entre a imunoexpressão de VEGF-C e os percentuais de imunopositividade nuclear (r = 0,073; 

p = 0,617) e citoplasmática (r = 0,221; p = 0,123) para HIF-1α. 

 Não foram observadas correlações estatisticamente significativas, no front de invasão, 

entre a imunoexpressão membranar de VEGFR-3 e os percentuais de imunopositividade 

nuclear (r = -0,091; p = 0,529) e citoplasmática (r = 0,072; p = 0,720) para HIF-1α. Em 

relação à imunoexpressão citoplasmática de VEGFR-3 no front de invasão, foi evidenciada 

apenas uma fraca correlação positiva, estatisticamente significativa, com os percentuais de 

imunopositividade citoplasmática (r = 0,291; p = 0,040) para HIF-1α. 

 No centro tumoral, não foram observadas correlações estatisticamente significativas 

entre a imunoexpressão membranar de VEGFR-3 e os percentuais de imunopositividade 
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nuclear (r = -0,212; p = 0,140) e citoplasmática (r = 0,137; p = 0,344) para HIF-1α. De forma 

similar, não foram observadas correlações estatisticamente significativas entre a 

imunoexpressão citoplasmática de VEGFR-3 e os percentuais de imunopositividade nuclear (r 

= -0,162; p = 0,262) e citoplasmática (r = 0,212; p = 0,138) para HIF-1α no centro tumoral. 
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Figura 5. Carcinoma epidermóide de lábio inferior de baixo grau de malignidade, 

bem diferenciado. (H/E, 100x) 

Figura 6. Carcinoma epidermóide de lábio inferior de alto grau de malignidade, 

pobremente diferenciado. (H/E, 400x) 
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Figura 7. Fotomicrografia demonstrando intensa marcação dos vasos linfáticos 

pelo anticorpo anti D2-40, com ausência de marcação nos vasos 

sanguíneos
*
.  Padrão de expressão de D2-40 localizado na periferia das 

ilhas tumorais, com marcação citoplasmática/membranar. 

(ADVANCE
TM

, 200x).  

 

Figura 8. Fotomicrografia demonstrando microvasos linfáticos imunomarcados 

com anticorpo anti-D2-40, muitos dos quais com lúmen indistintos, em 

região intratumoral. (ADVANCE
TM

, 200x). 

 

* 

* 
* 

* 
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Figura 9. Fotomicrografia exibindo microvasos linfáticos imunomarcados com 

anticorpo anti-D2-40, a maioria com lúmen indistinto, em região 

peritumoral. (ADVANCE
TM

, 200x). 

 

Figura 10. Fotomicrografia exibindo invasão de células tumorais em vaso 

linfático imunomarcado (seta) com anticorpo anti-D2-40, em região 

peritumoral. (ADVANCE
TM

 , 200x). 
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Figura 11. Fotomicrografia demonstrando imunoexpressão citoplasmática do 

anticorpo anti-VEGF-C, no front de invasão tumoral e em células 

inflamatórias. (ADVANCE
TM

, 400x). 

 

Figura 12. Fotomicrografia demonstrando intensa imunoexpressão 

citoplasmática do anticorpo anti-VEGF-C, no centro tumoral. 

(ADVANCE
TM

, 400x). 
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Figura 13. Fotomicrografia demonstrando imunoexpressão citoplasmática e 

membranar do anticorpo anti-VEGFR-3. (ADVANCE
TM

, 400x). 

 

Figura 14. Fotomicrografia demonstrando imunoexpressão 

citoplasmática/nuclear do anticorpo anti-VEGFR-3. 

(ADVANCE
TM

, 400x). 
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 Figura 16. Fotomicrografia demonstrando imunoexpressão nuclear do anticorpo 

anti-HIF1-α. (ADVANCE
TM

, 400x). 

 

 Figura 15. Fotomicrografia demonstrando imunoexpressão do anticorpo anti-

VEGFR-3 em estruturas vasculares com (seta) e sem hemácias no 

interior (cabeça de seta). (ADVANCE
TM

, 400x). 
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Figura 17. Fotomicrografia demonstrando imunoexpressão citoplasmática do 

anticorpo anti-HIF-1α. (ADVANCE
TM

, 400x). 
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DISCUSSÃO 

 

 

 
“ Deus é a minha salvação; terei confiança e não temerei. O 

SENHOR, sim, o SENHOR é a minha força e o meu cântico; 

ele é a minha salvação!”  

Isaías 12:2 
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6. DISCUSSÃO 

 

 O carcinoma epidermóide oral é a neoplasia maligna oral mais comum, respondendo 

por mais de 95% de todos os cânceres orais, associado a uma alta morbidade e mortalidade 

(PONTES et al., 2011; BATISTA et al., 2010). Ele compreende os carcinomas epidermóides 

de cavidade oral e os de lábio e se caracteriza por ser uma neoplasia epitelial invasiva, com 

variados graus de diferenciação escamosa e propensão a metástases linfonodais precoces 

(JOHNSON  et al., 2005). O carcinoma epidermóide de lábio inferior corresponde por 25 a 

30% de todos os carcinomas orais (HASSON, 2008; SOUZA et al., 2011). 

 O carcinoma epidermóide de lábio inferior apresenta um bom prognóstico quando 

diagnosticado precocemente, com 90% dos pacientes atingindo sobrevida de 5 anos. No 

entanto, 5 a 20% dos pacientes apresentam, no momento do diagnóstico, metástase linfonodal 

regional, reduzindo a taxa de sobrevia a apenas 30% (HASSON, 2008; SALGARELLI et al., 

2009; GUTIÉRREZ-PASCUAL, 2011).  

 Em virtude da alta morbidade e mortalidade do carcinoma epidermóide oral, 

parâmetros clínicos e histopatológicos têm sido utilizados para padronizar e classificar os 

tumores, e assim estabelecer o tratamento e o prognóstico dos mesmos. Para o carcinoma 

epidermóide de lábio inferior, o tamanho do tumor, gradação histológica de malignidade, 

metástase em linfonodo regional e recidiva da lesão são os principais fatores relacionados à 

sobrevida dos pacientes (SOUZA et al., 2011). 

 Dessa forma, estudos têm buscado estabelecer associação entre as características 

clínicas e histopatológicas do carcinoma epidermóide oral com o prognóstico desses tumores 

(KUROKAWA et al., 2005; BATISTA  et al., 2010; PONTES et al., 2011). Zitsch et al., 

(1999). Lim et al. (2004) relataram que a presença de metástase linfonodal regional é 

considerada um dos principais indicadores de prognóstico para o carcinoma epidermóide oral. 

 Kurokawa et al. (2005), ao analisar o valor prognóstico de parâmetros clínicos e 

histopatológicos tais como aspectos macroscópicos da lesão, espessura do tumor, tamanho do 

tumor, TNM, metástase linfonodal, gradação histológica de malignidade no front de invasão e 

no centro tumoral e invasão microvascular em carcinomas epidermóides orais, encontraram 

que a presença de metástase linfonodal reduziu significativamente a taxa de sobrevida de 5 

anos dos pacientes. 

 No presente estudo, a presença de metástase linfonodal regional esteve 

significativamente associada ao desfecho do tumor, com predomínio dos casos que foram a 
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óbito com a presença de metástase linfonodal (p = 0,008). Estes resultados corroboram os 

relatos da literatura que trazem este parâmetro como indicador de pior prognóstico para os 

carcinomas epidermóides orais, incluindo o carcinoma epidermóide de lábio (VARTANIAN 

et al., 2004; SALGARELLI et al., 2009). Além disso, enfatiza o fato de que apesar de o lábio 

inferior ser considerado como uma localização de bom prognóstico, com menor envolvimento 

linfonodal, a metástase linfonodal também se encontra presente nestes carcinomas e diminui, 

sobremaneira, o prognóstico nesses casos. 

 A metástase linfonodal, contudo, não esteve significativamente associada à presença 

de recidiva local. Este parâmetro tem sido considerado como importante preditor de metástase 

linfonodal (SALGARELLI et al., 2009) e sugerido como indicador de pior prognóstico em 

diversas pesquisas com carcinomas epidermóides orais (DANTAS et al., 2003; 

BRANDWEIN-GENSLER et al. 2005, SALGARELLI et al., 2009). Embora 50% dos 

pacientes com carcinoma epidermóide oral sejam diagnosticados com a doença já avançada, 

alguns apresentam doença primária precoce e têm recidivas após o tratamento inicial, com 

pior prognóstico associado (KADEMANI et al., 2009). 

 Estudo de Brandwein-Gensler et al. (2005) encontrou que o padrão de invasão com 

infiltração difusa e pronunciada, em pequenos grupos celulares e/ou células individuais; 

invasão perineural; tamanho do tumor e o infiltrado inflamatório foram significativamente 

associados à recidiva local e menor sobrevida de 5 anos, em 292 pacientes com carcinoma 

epidermóide oral. Para Gutiérrez-Pascual et al. (2011), além da relação entre tamanho do 

tumor e a recidiva local, outros fatores como diferenciação histológica, profundidade tumoral, 

invasão perineural e margens de ressecção infiltradas também parecem aumentar o risco de 

recidiva local. 

 No atual trabalho, a recidiva local não esteve associada com nenhum dos parâmetros 

clínicos (metástase linfonodal e estadiamento clínico), histopatológicos (gradações 

histológicas de malignidade) e imuno-histoquímicos (densidade linfática intra e peritumoral, 

imunoexpressão de VEGF-C, VEGFR-3 e HIF1-α) analisados. No nosso estudo, o tempo de 

acompanhamento de recidiva local foi de 24 meses, o qual é considerado um tempo 

satisfatório para esta análise (GUTIÉRREZ-PASCUAL et al., 2011). 

 Gutiérrez-Pascual et al. (2011) realizaram estudo coorte retrospectivo de 146 pacientes 

diagnosticados com carcinoma epidermóide de lábio, durante um período de 11 anos, para 

avaliar e identificar os parâmetros tumorais primários relacionados com a recidiva local e 

linfonodal. Um total de 122 dos 146 pacientes (91,7%) apresentaram tumores no estágio ≤ 
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T1N0M0 no momento do diagnóstico, e 11 (8,3%) no estágio > T1N0M0. Recidivas locais 

foram observadas em 11 (7,5%) dos 146 pacientes. A análise de sobrevida de Kaplan-Meier 

mostrou que o aumento do tamanho do tumor implicou em maior risco de recidiva local (p = 

0,025). A mediana do tempo de surgimento da recidiva local foi de 24 meses. Houve 

probabilidade de recidiva local ao longo dos 24 meses de 1% para os estágios tumorais ≤ 

T1N0M0 e 20% para os estágios > T1N0M0.  

 Rowe; Carroll; Day Jr (1992) encontraram que 75% e 95% das recidivas local e 

linfonodal respectivamente, ocorreram entre 2 e 5 anos após o tratamento do tumor primário 

localizado em lábio. 

 O estudo de Abreu et al. (2004) encontrou baixo índice de recidiva (15,78%) em uma 

amostra 57 casos de carcinoma epidermóide de lábio. Uma possível explicação ao fato da 

recidiva local não ter sido associada a nenhum dos parâmetros utilizados na atual pesquisa, é a 

utilização de amostra intencional no presente estudo, constituída por 25 casos com metástase 

e 25 casos sem metástase, o que pode ter tornado a nossa amostra mais homogênea para este 

dado. A este fato, pode se associar as peculiaridades inerentes à localização anatômica do 

lábio inferior, sendo um local de fácil diagnóstico e melhor visibilidade para a adequada 

ressecção cirúrgica quando comparado a outros sítios intra-orais. Isto tanto possibilita que 

estes carcinomas sejam diagnosticados mais comumente em estágios iniciais, como também a 

realização da cirurgia, permitindo maiores sucessos no que diz respeito à presença de recidiva 

local, denotando uma localização de melhor prognóstico. 

 Outro parâmetro clínico analisado na presente pesquisa foi o sistema de estadiamento 

clínico de tumores (TNM), o qual tem sido considerado como padrão mundialmente aceito de 

classificação adotado para classificar os tumores e, a partir daí, propor a terapia mais 

adequada, bem como, estimar a sobrevida dos pacientes (LOURENÇO et al., 2007), 

possibilitando uma linguagem comum entre os centros de oncologia. 

 As pesquisas referentes ao TNM como indicador de prognóstico para o carcinoma 

epidermóide oral são controversas. O estudo de Pontes et al. (2011) analisou a taxa de 

sobrevida e fatores prognósticos independentes em 85 casos de carcinoma epidermóide de 

língua e assoalho de boca. Ao realizar a análise multivariada, o estadiamento clínico TNM 

não se mostrou como fator de prognóstico (sobrevida de 5 anos) para estes carcinomas. O 

estudo de Costa; Araújo; Ramos, (2005) demonstrou resultados semelhantes. 

 Para Dantas et al. (2003), o estadiamento clínico TNM é um importante indicador de 

prognóstico para o carcinoma epidemóide de língua. Nesta pesquisa, os autores encontraram 
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associação estatisticamente significativa entre o TNM e o prognóstico da lesão, considerado 

como a presença de recidiva ou a remissão do tumor. Em linha com este estudo, Silveira et al. 

(2007) também emcontraram associação significativa entre o TNM e o prognóstico dos 

tumores (óbito do paciente ou remissão do tumor), com 86,7% dos casos agrupados nos 

estágios I e II exibindo remissão do tumor e 77,77% dos pacientes incluídos nos estágios III e 

IV,  apresentando óbito, em uma amostra de 30 pacientes com carcinoma epidermóide língua. 

 De forma semelhante, Choi et al. (2006) após realização de análise multivariada para 

analisar fatores indicadores de prognóstico para o carcinoma epidermóide oral, encontraram 

que o TNM foi o fator mais importante na sobrevida dos pacientes, reforçando a idéia de que 

o TNM é um método muito útil na previsão de prognóstico. 

 Nesta pesquisa, foi encontrada associação estatisticamente significativa entre os casos 

classificados nos estágios III e IV e o óbito dos pacientes (p = 0,008). Estes resultados estão 

em concordância com os estudos citados acima (DANTAS et al., 2003; VARTANIAN et al., 

2004; CHOI et al., 2006; SILVEIRA et al., 2007), revelando que de fato, o estadiamento 

clínico TNM é um fator indicativo de prognóstico também para os carcinomas epidermóides 

de lábio inferior. Além disso, apesar de nossa amostra ser intencional, houve predomínio do 

estágio II (n = 18, 36%), fato normalmente observado em estudos com amostra aleatória de 

carcinoma epidermóide de lábio. Os estudos de Costa et al. (2002) e Batista et al. (2010) 

encontraram predomínio significativo dos casos de carcinoma epidermóide de lábio nos 

estádios T1 e T2. 

 Somando-se aos resultados contraditórios das pesquisas referentes ao TNM, a 

existência de casos diagnosticados em estágios iniciais, tratados de forma correta, mas que 

evoluíam rapidamente ao óbito, não condizendo com a indicação clínica do TNM, gerou a 

necessidade de instituição de outros fatores prognósticos para suplementar o sistema 

(LOURENÇO et al., 2007). Dessa forma, surgiram os SGHMs para o carcinoma epidermóide 

oral, com o intuito de fornecer conhecimentos complementares que favorecessem explicações 

relativas ao comportamento biológico discrepante de tumores com características clínicas 

semelhantes (LOURENÇO et al., 2007). 

 Diversos sistemas de gradação histológica foram propostos (BRODERS, 1920; 

WAHI, 1971; FISHER, 1975; LUND et al., 1975; CRISSMAN et al., 1984; ANNEROTH; 

BATSAKIS; LUNA, 1987). Todos esses sistemas geraram resultados controversos em 

diferentes pesquisas. Em 1992, Bryne et al. propuseram um novo sistema de gradação, 

baseado em modificação por eles proposta (1989) do sistema recomendado por Anneroth; 
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Batsakis; Luna (1987). Nesse estudo, os autores utilizaram amostra de 61 casos de carcinoma 

epidermóide oral e compararam o valor prognóstico do sistema com e sem a contagem 

mitótica, no front de invasão tumoral. Os resultados evidenciaram o sistema como de alto 

valor prognóstico e com boa reprodutibilidade interexaminador. Apesar da remoção de um 

parâmetro do sistema, os autores não alteraram o escore final de malignidade.  

 Bryne (1998) sugere que o front de invasão tumoral reflete melhor o prognóstico dos 

tumores pelo fato de vários eventos moleculares importantes, como aumento de proliferação 

celular, perdas e ganhos de moléculas de adesão, secreção de enzimas proteolíticas e 

angiogênese, ocorrerem principalmente na interface tumor-hospedeiro. 

 A literatura mostra divergência em relação aos resultados do SGHM proposto por 

Bryne et al. (1992). Silveira et al. (2007), ao analisarem 30 casos de carcinoma epidermóide 

de língua utilizando o sistema de gradação proposto por Bryne et al. (1992), recomendaram 

modificação na pontuação do escore final de malignidade, uma vez que o parâmetro contagem 

de mitose havia sido suprimido. Os autores consideraram os escores entre 4 a 8 pontos como 

de baixo grau de mailignidade e acima de 8 pontos, de alto grau de malignidade. Contudo, os 

resultados da pesquisa não demonstraram associação siginificativa entre a gradação 

histológica de maliginidade proposta por Bryne et al. (1992) e o desfecho da doença, 

metástase linfonodal e TNM. 

 O estudo de Kurokawa et al. (2005) analisou 124 casos de carcinoma epidermóide de 

língua, buscando fatores preditivos de prognóstico e metástase linfonodal. Após a realização 

da análise multivariada, os pacientes cujos tumores exibiram espessura ≥ 4mm,  metástase 

linfonodal e o índice de gradação no front de invasão ≥ 8 pontos tiveram significativa redução 

da taxa de sobrevida de 5 anos. Além disso, o IFG ≥ 11 foi um valor preditivo de metástase 

linfonodal. Dessa forma, os autores concluíram que o alto escore de malignidade no front de 

invasão tem alto valor prognóstico para o carcinoma epidermóide de língua. 

 A presente pesquisa utilizou também o sistema de gradação histológica de 

malignidade proposto por Bryne et al. (1992), com alteração na pontuação final recomendada 

por Silveira et al. (2007). Os resultados exibiram predominância de casos classificados como 

baixo grau de malignidade (n = 29, 58%), apesar de não haver grande diferença quando 

comparados aos casos classificados como alto grau de malignidade (n = 21, 42%). Isto 

provavelmente se deve ao fato da utilização de amostra intencional, com 50% dos casos 

apresentando metástase. Os tumores metastáticos são descritos por serem mais invasivos e 

indiferenciados (ABREU et al., 2004). Os nossos resultados estão de acordo com os achados 
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de Silveira et al. (2009) em que 65% dos carcinomas epidermóides de lábio inferior do estudo 

mostraram ser de baixo grau de malignidade e confirmam os relatos da literatura no que 

concerne à baixa agressividade em geral destes carcinomas (COSTA et al., 2005). 

 Ao associarmos os parâmetros de prognóstico (metástase, estadiamento clínico, 

recidiva e desfecho) com a gradação histológica proposta por Bryne et al. (1992), 

encontramos associação estatisticamente siginificativa entre o baixo grau de malignidade e a 

ausência de metástase (p < 0,001) e os estágios iniciais dos carcinomas (p = 0,014), como 

também entre o alto grau de malignidade e os casos que foram à óbito (p = 0,027). Como 

citado anteriormente, a recidiva local não esteve associada à gradação histológica de 

malignidade. Tendo em vista esta forte associação entre três parâmetros de prognóstico 

(metástase linfonodal, estadiamento clínico e desfecho) e a gradação histológica proposta por 

Bryne et al. (1992), os nossos resultados sugerem que este sistema pode ser uma ferramenta 

útil na predição do prognóstico de carcinomas epidermóides de lábio inferior. 

 A OMS propôs uma classificação histopatológica de malignidade, baseada no grau de 

diferenciação celular, distribuindo os tumores nas categorias bem diferenciados, 

moderadamente diferenciados e pouco diferenciados (CARDESA et al., 2005). A avaliação da 

diferenciação celular fundamenta-se na classificação de Broders (1920) e deve ser realizada 

no centro tumoral. 

 Por apresentar apenas três graus de diferenciação, diversos estudos encontraram uma 

tendência da maioria dos tumores ser classificada no grau intermediário (COSTA, 2002; 

DANTAS, 2003; WOOLGAR, 2006). Para Lourenço (2007), possivelmente a dificuldade em 

alcançar consenso sobre definições precisas dos diferentes graus de diferenciação e a restrição 

de avaliação à apenas as células tumorais são os principais problemas desta classificação. 

 No presente estudo, também houve predomínio dos casos moderadamente 

diferenciados (n = 24, 48%), seguido dos casos bem diferenciados (n = 18, 36%) e 

pobremente diferenciados (n = 8, 16%), na avaliação da gradação histológica de malignidade 

proposta pela OMS (CARDESA et al., 2005). Ao associarmos esta gradação histológica de 

malignidade com os parâmetros clínicos de prognóstico (metástase linfonodal, estadiamento 

clínico, recidiva e desfecho), foi encontrada associação significativa apenas com a presença 

de metástase linfonodal (p = 0,001). 

 Ainda que proponha esta classificação, a OMS (BARNES et al., 2005) relata que a 

gradação histopatológica correlaciona-se pobremente com o desfecho da lesão, sendo que seu 

valor aumenta somente quando as margens invasivas profundas do tumor são avaliadas, o que 
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foi inicialmente proposto por Bryne et al. (1992). Destaca, ainda, que o tamanho do tumor e o 

envolvimento linfonodal são os fatores prognósticos mais significativos. 

 Costa et al. (2002) analisaram uma amostra de 120 casos de carcinoma epidermóide 

oral e verificaram a associação entre a gradação preconizada pela OMS, TNM e localização 

anatômica do tumor. A gradação histológica mostrou associação estatisticamente significativa 

com o sistema TNM, sendo considerada pelos autores como bom indicador de prognóstico. 

Batista et al. (2010) avaliaram a associação entre a gradação histológica proposta pela 

OMS  e o estadiamento TNM, em 37 casos de carcinomas epidermóides de lábio e 54 casos 

de carcinomas epidermóides intraorais. Os tumores em lábio foram todos classificados como 

bem diferenciados, não havendo associação siginificativa entre a gradação histológica e o 

estadimento TNM. 

Tendo em vista a forte associação entre a gradação histológica de malignidade 

proposta por Bryne et al. (1992) com a presença de metástase linfonodal, estadiamento clínico 

TNM e o desfecho dos tumores, bem como fraca associação da classificação proposta pela 

OMS (CARDESA et al., 2005), com os fatores prognósticos (apenas metástase linfonodal), 

sugerimos que o SGHM preconizado por Bryne et al. (1992) revela-se como melhor indicador 

de prognóstico para o carcinoma epidermóide de lábio inferior.  

Eventos moleculares de importância para o conhecimento do desenvolvimento de 

metástase são essenciais à adoção de medidas terapêuticas adequadas. Deste modo, estudos 

estão sendo realizados, buscando-se compreender os complexos mecanismos envolvidos no 

processo de metástase tumoral em neoplasias malignas epiteliais, incluindo o carcinoma 

epidermóide oral (FERNÁNDEZ-ÁNGEL, 2003; BRINKMAN; WONG, 2006; BAGAN; 

SCULLY, 2009), que possui como principal via de disseminação metastática, a linfonodal 

regional. Dentre esses mecanismos, destaca-se a formação de novos vasos linfáticos (KYZAS 

et al., 2005; SUGIURA et al., 2009; SARKIS et al., 2010), com a participação da proteína 

VEGF-C, seu receptor o VEGFR-3 e o fator de transcrição HIF-1 (KATSUTA et al., 2005; 

OKADA et al., 2005; SCHOPPMANN et al., 2006; SIMIANTONAKI et al., 2008). 

A via de metástase linfática foi considerada por muitos anos, um processo passivo, 

onde se acreditava na existência aleatória de vasos linfáticos próximos ao crescimento 

tumoral (SLEEMAN; SCHMID; THIELE, 2009; TAMMELA; ALITALO, 2010). 

Atualmente é bem compreendido que as células dos tumores e as células endoteliais linfáticas 

interagem entre si (ALBRECHT; CHRISTOFORI, 2011; HOLOPAINEN et al., 2011). 
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A atuação dos vasos linfáticos associados aos tumores no desenvolvimento de 

metástase pode ocorrer de diferentes maneiras: os vasos linfáticos podem atuar como 

condutores para migração das células malignas do tumor primário até os linfonodos e órgãos 

distantes. Dessa forma, quanto maior o número de vasos, induzidos por fatores como VEGF-

C, maior a possibilidade das células malignas entrarem nos capilares linfáticos (ALBRECHT; 

CHRISTOFORI, 2011); as células malignas também podem simular mecanismos moleculares 

relacionados à quimiotaxia e adesão celular para migração das células dendríticas para os 

órgãos linfóides (WILEY et al., 2001; SHIELDS et al., 2007; ISSA et al., 2009; MITEVA et 

al., 2010; ALBRECHT; CHRISTOFORI, 2011); e por fim, as células tumorais podem induzir 

hiperplasia e linfangiogênese dos vasos linfáticos linfonodais, independente da 

linfangiogênese induzida no local do tumor primário (HARRELL; IRITANI; RUDDELL, 

2007; RUDDELL et al., 2008). 

Os resultados de diversos estudos têm demonstrado que a linfangiogênese tumoral, as 

proteínas envolvidas neste processo e o HIF-1α são importantes para desenvolvimento de 

metástase linfonodal e o prognóstico dos pacientes com neoplasias malignas epiteliais, dentre 

elas, o carcinoma epidermóide oral (YUAN et al., 2006; ZHAO et al., 2008; ZHANG et al., 

2011). Mas, ainda permanece controverso se os tumores podem ativamente induzir a 

linfangiogênese, e, se o grau de linfangiogênese pode servir como indicador de prognóstico 

para a progressão tumoral (SCHACHT et al., 2005). 

As pesquisas são recentes, já que apenas ultimamente foram descobertos marcadores 

específicos de CELs (ALBRECHT; CHRISTOFORI, 2011), como o anticorpo anti-D2-40. 

Para Kahn; Marks, (2002); Schacht et al., (2005); Van der Auwera et al., (2006), este 

anticorpo reconhece a podoplanina humana, com alta especificidade e sensibilidade, exibindo 

expressão seletiva para vasos linfáticos e útil na diferenciação destes com os vasos 

sanguíneos. Com base nestas observações, o presente trabalho analisou a linfangiogênese 

tumoral, através da microdensidade linfática intra e peritumoral com o anticorpo anti-D2-40 e 

da imunoexpressão de VEGF-C, VEGFR-3 e HIF-1α, com a finalidade de fornecer subsídios 

para melhor compreensão da função dos vasos linfáticos nos tumores metastáticos e não 

metastáticos em carcinomas epidermóides de lábio inferior. Destaca-se que não existe na 

literatura estudos avaliando a linfangiogênese nestes tumores. 

Para a identificação de vasos linfáticos por meio de técnica da imuno-histoquímica, o 

método mais utilizado é a determinação do número de vasos linfáticos (índice 
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linfangiogênico), através da técnica de LMVD. Esta técnica tem demonstrado alta 

reprodutibilidade intra e interexaminador (VAN DER AUWERA et al., 2006).  

Sousa et al. (2012) avaliaram a linfangiogênese e angiogênese em 36 espécimes de 

carcinomas epidermóides orais e linfonodos, através da avaliação imuno-histoquímica de D2-

40, VEGF-C, VEGFR-3 e CD 105. Para análise da densidade linfática, os autores dividiram a 

amostra em LMVD baixa e alta, de acordo com a mediana. Os vasos linfáticos intratumorais 

mostraram-se com arquitetura fina e lúmen mal definido, enquanto que os vasos peritumorais 

se mostraram mais largos, com lúmen bem delimitado e aberto. Os resultados não exibiram 

associação siginificativa entre a LMVD e metástase linfonodal neste estudo, contudo, nos 

tumores metastáticos, foi encontrada uma maior LMVD alta (52%) peritumoral, em relação à 

LMVD alta intratumoral (39%). Os autores sugeriram que os vasos encontrados na região 

peritumoral são mais propensos à invasão, pelo fato de terem se apresentado melhor 

delimitados e com lúmen aberto. 

Longato Filho et al. (2007), ao analisar 31 casos de carcinoma epidermóide oral, 

observaram que a LMVD intratumoral foi constituída por vasos linfáticos desorganizados, os 

quais podem limitar a sua utilidade como condutor para metastatização, quando comparados 

aos vasos peritumorais encontrados no seu estudo, com morfologia mais regular e semelhante 

aos vasos linfáticos funcionais. Esses autores também não encontraram associação das LMVD 

intra e peritumorais com a presença de metástase linfonodal, mas a LMVD peritumoral esteve 

significativamente associada à recidiva dos tumores. 

 No presente estudo, a avaliação da imunoexpressão do anticorpo anti-D2-40 

demonstrou que os vasos linfáticos foram intensamente imunomarcados, mostrando em sua 

maioria, arquitetura fina e lúmen mal definido, tanto na região intra quanto peritumoral. Este 

achado difere dos estudos citados, já que os vasos intra e peritumorais se apresentaram com 

morfologia semelhante. A análise das densidades linfáticas intra e peritumoral, entre os 

tumores com e sem metástase, constatou ausência de diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos. Também não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre a 

recidiva local e as densidades intra e peritumoral em nosso estudo. Estes achados podem estar 

relacionados à morfologia dos vasos encontrados. Os vasos linfáticos peritumorais, 

localizados em lábio inferior, podem diferir dos vasos encontrados nas demais regiões intra-

orais. Para Batista et al. (2010), a rede vascular linfática diferente nesta localização anatômica 

pode influenciar os resultados relacionados ao prognóstico destes tumores. 
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Conforme Albrecht e Christofori (2011), aumento na proliferação de CELs e da 

densidade dos vasos linfáticos nos tumores não é sempre detectado na presença de metástase 

linfonodal. Em vez de induzir linfangiogênese, estes tumores podem cooptar vasos linfáticos 

existentes, especialmente quando eles estão localizados em tecido com alta densidade de 

vasos linfáticos (SLEEMAN; SCHMID; THIELE, 2009). Além disso, Zhao et al. (2008); 

Albrecht e Christofori (2011) relatam que os vasos linfáticos intratumorais, principalmente, 

monstram-se usualmente desorganizados e colapsados, devido à alta pressão intratumoral a 

que estão expostos, gerando dúvidas sobre a sua contribuição no processo de metástase 

linfática. Entretanto, estudos encontraram associação positiva entre a densidade linfática 

intratumoral e metástase linfonodal (HORIGUCHI et al., 2008; ZHAO et al., 2008; LI et al., 

2009; LEE et al., 2010; ZHANG et al., 2011). 

 No nosso estudo, houve também imunomarcação citoplasmática e membranar nas 

células parenquimatosas para o anticorpo anti-D2-40, com intensa imunomarcação na 

periferia das ilhas tumorais em relação ao centro das mesmas. O estudo de Sousa et al. (2012) 

encontrou achados semelhantes, com marcação citoplasmática e membranar na camada 

periférica das ilhas tumorais. 

  Schacht et al. (2005) constataram que a superexpressão da podoplanina promoveu 

motilidade e migração celular, atuando de forma importante na reorganização do 

citoesqueleto em carcinomas de células escamosas. Wicki et al. (2006) mostraram, utilizando 

um modelo experimental para câncer de mama em camundongos, que a superexpressão da 

podoplanina induz alterações celulares, resultando em aumento da migração celular. Eles 

também observaram padrão de marcação na periferia tumoral. Com base nestas descobertas, 

sugeriram que a podoplanina pode desempenhar papel crucial em uma nova via de migração 

celular independentemente de outros processos. 

 Para Zhao et al. (2008), os resultados dos estudos nos diversos tipos de cânceres e no 

carcinoma epidermóide oral são discrepantes, em relação à associação de fatores 

clinicopatológicos e prognósticos com a linfangiogênese tumoral. Na sua pesquisa, os autores 

avaliaram 86 casos de carcinoma epidermóide oral, buscando associação entre as densidades 

linfáticas intra e peritumorais e parâmetros clinicopatológicos e de prognóstico. Não obstante 

os autores terem encontrado uma associação siginificativa entre metástase linfonodal no 

momento do diagnóstico, invasão linfática, recidiva e sobrevida livre da doença em cinco 

anos e as LMVDs intra e peritumorais, os parâmetros clinicopatológicos como estadiamento 
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clínico, localização do tumor e gradação histológica de malignidade proposta pela OMS não 

se mostraram associados às LMVDs. 

 Em concordância com estes achados, as pesquisas de Longato Filho et al. (2007) e 

Sousa et al. (2012) não encontraram associação significativa entre as LMVDs intra e 

peritumorais e o estadiamento clínico TNM, gradação histológica proposta pela OMS, 

metástase linfonodal e o desfecho da doença. O estudo de Longato Filho et al. (2007) 

encontrou associação significativa entre a presença de recidiva local e a LMVD peritumoral. 

O estudo de Sousa et al. (2012) encontrou associação significativa entre a LMVD peritumoral 

alta e os tumores localizados na língua e/ou  assoalho de boca quando comparado a outras 

localizações anatômicas. 

 O estudo de Zhang et al. (2011), porém, encontrou correlação significativa da 

densidade linfática tumoral não apenas com a metástase linfonodal, como também com os 

parâmetros tamanho do tumor, estadiamento clínico e gradação histológica proposta pela 

OMS em 138 casos de carcinomas epidermóides orais. 

 Na presente pesquisa, os parâmetros clinicopatológicos analisados, incluindo o 

estadiamento clínico TNM, o desfecho da doença, as gradações histológicas de malignidade 

propostas por Bryne et al. (1992) e OMS (CARDESA et al., 2005) e a invasão linfática, não 

estiveram associados às densidades linfáticas intra e peritumorais. Encontramos correlação 

positiva entre as densidades linfáticas intra e peritumoral (p = 0,004). Estes resultados estão 

de acordo com as pesquisas de Longato Filho et al. (2007), Zhao et al. (2008) e Sousa et al. 

(2012). 

 Destaca-se que, para a avaliação da LMVD intratumoral com o parâmetro gradação 

histológica, foi utilizada a gradação proposta pela OMS (CARDESA et al., 2005), pois 

entendemos que, por ser realizada no centro tumoral, ela prediz melhor os eventos daquela 

região, incluindo a LMVD. De forma semelhante, a LMVD peritumoral foi associada à 

gradação histológica proposta por Bryne et al. (1992), no front de invasão tumoral. Nenhum 

dos estudos da literatura realizou este tipo de análise, já que todos eles utilizaram como 

parâmetro, a classificação histológica proposta pela OMS (CARDESA et al., 2005). Este fato 

pode ser considerado um possível viés na metodologia dos mesmos. Apesar de não haver 

estudos analisando os carcinomas de lábio inferior, de fato, esta localização possui uma rede 

vascular e linfática diferente das demais localizações encontradas na literatura (BATISTA et 

al., 2010).  
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 Assim, nossos resultados sugerem que a metástase linfonodal regional, assim como os 

demais parâmetros analisados nestes carcinomas, parecem não estar associados ao aumento 

do número de vasos linfáticos nas regiões intra e peritumoral. Acreditamos que outras 

possibilidades de atuação dos vasos linfáticos associados aos tumores no desenvolvimento de 

metástase, sejam elas mecanismos moleculares relacionados à quimiotaxia e adesão celular 

para migração das células para os órgãos linfoides (WILEY et al., 2001; SHIELDS et al., 

2007; ISSA et al., 2009; MITEVA et al., 2010; ALBRECHT; CHRISTOFORI, 2011) e a 

linfangiogênese linfonodal (HARRELL; IRITANI; RUDDELL, 2007; RUDDELL et al., 

2008). 

 A pesquisa de Wiley et al. (2001) foi a primeira a demonstrar que a expressão induzida 

de um receptor de quimiocina (CCR7) é suficiente para o desencadeamento metastático das 

células cancerosas. Os autores hipotetizaram que as células de uma linhagem de melanoma 

poderiam mimetizar a migração das células dendríticas até os linfonodos, através de vasos 

linfáticos que constitutivamente liberam a citocina CCL21, em mecanismo dependente de 

CCR7 expresso pelas células neoplásicas. Além de haver a migração das células neoplásicas 

através de quimiotaxia via CCL21/CCR7, o CCR7 pode ajudar a manter as células malignas 

nos linfonodos, onde as regiões paracorticais de células T são ricas em CCR7 e CCL21. 

 Issa et al. (2009) encontraram que CCR7 e VEGF-C expressos pelas células 

neoplásicas atuam sinergicamente para promover a invasão de vasos linfáticos. Os autores 

encontraram que o VEGF-C aumenta a quimioinvasão de células tumorais para os vasos 

linfáticos de duas maneiras: induzindo os linfáticos a aumentarem a secreção de CCL21 para 

aumentar a sinalização parácrina das CELs para as células tumorais que expressam CCR7; 

atuando de forma autócrina para aumentar invasividade tumoral através do aumento da 

atividade proteolítica e motilidade das células tumorais em uma matriz tridimensional. Ambos 

efeitos dependentes de VEGFR-3 foram evidente apenas em ambientes tridimensionais.  

  O estudo de Shang; Liu; Shao (2009) examinou a expressão do receptor de quimiocina 

CCR7 em 85 casos de carcinomas epidermóides orais e linhagens de células destes 

carcinomas. Foi investigada também a interação deste receptor com a citocina CCL21 no 

desenvolvimento de metástase linfonodal, tendo em vista que a migração de células tumorais 

e metástases partilham semelhanças com a migração de leucócitos em vasos linfáticos, a qual 

é regulada por quimiocinas e seus receptores. A imunoexpressão de CCR7 foi 

significativamente maior nos casos com metástase linfonodal e também esteve associada com 

o tamanho do tumor e o estadiamento clínico. A análise através de RT-PCR e Western 
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Blotting também confirmou a expressão de CCR7 nas linhagens celulares. A mucosa oral 

normal não expressou este receptor. CCL21, aumentou a capacidade das células que 

expressaram CCR7 migrarem através da membrana de matrigel. Estes resultados indicaram 

que a interação quimiotática CCR7/CCL21 pode ser um possível mecanismo para a indução 

de metástase linfonodal nos carcinomas de células escamosas oral. 

 Em relação à linfangiogênese linfonodal, o estudo de Harrell; Iritani; Ruddell, (2007) 

utilizou linhagens de melanomas metastáticos para examinar se alterações nos vasos linfáticos 

tumorais ou nos vasos linfáticos linfonodais originam o desenvolvimento de metástase. Foi 

encontrado que a linfangiogênese linfonodal se inicia antes da chegada das células 

neoplásicas, aumentando o fluxo dos linfáticos, e viabilizando a metástase linfonodal para 

estes melanomas, independente da linfangiogênese induzida no tumor primário. 

 O fator de crescimento VEGF-C e seu receptor, o VEGFR-3, fazem parte da família 

dos fatores de crescimento endoteliais vasculares e seus receptores, principais responsáveis 

pela proliferação, migração, sobrevida e diferenciação de células endoteliais (STUTTFELD; 

BALLMER-HOFER, 2009). O VEGF-C estimula o crescimento de células endoteliais 

vasculares e linfáticas pela sinalização através dos receptores VEGFR-2 e -3, 

respectivamente, possuindo maior afinidade pelo VEGFR-3, um receptor tirosina-quinase de 

membrana citoplasmática (SIMIANTONAKI et al., 2008). Tanto o VEGF-C quanto o 

VEGFR-3 são requeridos desde a formação inicial do sistema linfático (ALITALO; 

CARMELIET, 2002; ADAMS; ALITALO, 2007). 

 Estudos recentes têm demonstrado que o VEGF-C e VEGFR-3 estão superexpressos 

em uma variedade de cânceres humanos (WITTE et al., 2002; VAN TRAPPEN et al., 2003; 

SU et al., 2006, LIU et al., 2011). Para Su et al. (2006), o VEGF-C expresso pelas células 

neoplásicas pode exercer função parácrina, atuando em outras células como as endoteliais 

linfáticas, e autócrina, através da ligação ao VEGFR-3 expresso pelas próprias células 

neoplásicas. Em ambas funções, atua estimulando proliferação, motilidade e invasão das 

células envolvidas (SU et al., 2006; KODAMA et al., 2008). 

 O nosso estudo encontrou uma forte e homogênea expressão citoplasmática de VEGF-

C nas células neoplásicas, exibindo alta porcentagem de marcação na maior parte dos casos. 

Alguns casos exibiram células inflamatórias e estruturas vasculares na região peritumoral 

imunomarcadas pelo anticorpo anti-VEGF-C. Os estudos de Kishimoto et al. (2003), Faustino 

et al. (2008) e Sugiura et al. (2009) encontraram achados semelhantes. A imunoexpressão nas 
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células tumorais e nas células endoteliais sugere atuação autócrina e parácrina do fator de 

crescimento VEGF-C, atuando nos dois componentes celulares. 

 O VEGFR-3 exibiu marcação membranar escassa na maior parte dos casos. A 

imunoexpressão citoplasmática para este receptor se mostrou semelhante à do VEGF-C, com 

intensidade de moderada a forte, na maioria dos casos. As pesquisas de Lu et al. (2011) em 

carcinomas de laringe e de Botting et al. (2010) em carcinomas cervicais, também 

encontraram imunomarcação de VEGFR-3 no citoplasma das células tumorais. A 

internalização deste receptor, ou seja, sua presença em região citoplasmática, está relacionada 

tanto sua completa sinalização, envolvendo as vias AKT e ERK, como com a sua degradação 

via ubiquitinização (WANG et al., 2010; KOCH et al., 2011). 

 Foi também encontrada imunoexpressão do anticorpo anti-VEGFR-3 em vasos 

linfáticos e sanguíneos peritumorais. Os vasos sanguíneos foram identificados por estarem 

repletos de hemácias em seu interior. A despeito deste receptor ser predominantemente 

encontrado em células endoteliais linfáticas (KAIPANEN et al. 1995; JOUKOV et al., 1996), 

estes achados corroboram os relatos da literatura, quanto à presença de VEGFR-3 não ser 

exclusiva a estas células (NAKAMURA et al., 2003; MIYAHARA et al. 2007). 

 O importante papel da via VEGF-C/VEGFR-3 no processo de linfangiogênese, 

suscitou o desenvolvimento de pesquisas que tentaram associar o densenvolvimento de 

metástase linfonodal, através da proliferação de células endoteliais linfáticas e formação de 

novos vasos, com a superexpressão destes fatores em diversas neoplasias (KISHIMOTO et 

al., 2003; SU et al., 2006; ISHII et al., 2010; LU et al., 2011).  

 O estudo de Kishimoto et al. (2003) examinou a associação da expressão imuno-

histoquímica de VEGF-C, com metástase linfonodal regional  e invasão linfática por células 

tumorais em 62 casos de carcinoma epidermóide oral. Os resultados demonstraram associação 

significativa entre a imunomarcação de VEGF-C e a presença de metástase linfonodal 

regional, entretanto a invasão linfática não mostrou associação com o VEGF-C. 

 Os estudos de Sedivy et al. (2003), Siriwardena et al. (2008) e Sugiura et al. (2009) 

também encontraram associação significativa entre a maior expressão de VEGF-C em 

carcinomas epidermóides orais, o aumento da densidade linfática e o desenvolvimento de 

metástase linfonodal. Para os autores, a produção de VEGF-C pelas células tumorais induz a 

linfangiogênese levando a um aumento de metástase linfonodal nestes cânceres. O estudo de 

Siriwardena et al. (2008) também encontrou associação entre a invasão linfática pelas células 

tumorais, a imunoexpressão de VEGF-C e a presença de metástase linfonodal. Segundo esses 
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autores, o principal significado da invasão linfática é que ela fornece uma via para a migração 

de células malignas para os linfonodos regionais. 

 Para Sugiura et al. (2009), o fato de eles terem encontrado uma associação mais 

significativa entre a imunoexpressão de VEGF-C em relação à metástase linfática, do que a 

LMVD, sugere que o VEGF-C possua outros efeitos sobre o desenvolvimento de metástase 

linfática, além de promover a linfangiogênese. Um exemplo é a indução da produção de 

uroquinases pelas células tumorais, a qual acelera a degradação da matriz mediada por 

plasmina em torno do tumor (PEPPER et al., 1991; MIN et al., 1996). 

 Outras pesquisas, entretanto, não encontraram associação entre a imunoexpressão de 

VEGF-C e o densenvolvimento de metástase linfonodal regional (MIYAHARA et al., 2007; 

WARBURTON et al., 2007; FAUSTINO et al., 2008). Miyahara et al. (2007) avaliaram a 

imunoexpressão de VEGF-C, VEGFR-3 e a LMVD, na tentativa de esclarecer o significado 

dessas proteínas na formação de novos vasos linfáticos e correlacionar este evento com a 

presença de metástase linfonodal em 110 casos de carcinoma epidermóide oral. O VEGFR-3 

foi avaliado apenas em células endoteliais. A imunoexpresão de VEGF-C não esteve 

associada com metástase linfonodal e LMVD, tanto com o D2-40 quanto com VEGFR-3. 

Neste estudo, o D2-40 mostrou marcação exclusiva de endotélio linfático, enquanto o 

VEGFR-3 também marcou vasos sanguíneos. Apenas a LMVD mostrou associação com este 

parâmetro. Para os autores, a falta de associação entre esses parâmetros sugere que o VEGF-C 

não seja o principal fator estimulador de linfangiogênese envolvido na progressão do câncer 

oral. 

 O estudo de Warburton et al. (2007) analisou a correlação entre a imunoexpressão de 

VEGF-C, VEGFR-3, parâmetros clinicopatológicos e a ocorrência de metástase linfonodal em 

29 casos de carcinoma epidermóide de língua ou assoalho de boca, diagnosticados e tratados 

inicialmente como T1 e T2, mas que desenvolveram metástase posterior. Os resultados não 

demonstraram correlação entre a imunoexpressão de VEGF-C e o desenvolvimento de 

metástase linfonodal. A maior imunoexpressão de VEGFR-3 nas células tumorais mostrou 

uma tendência de predileção para os casos com metástase (p = 0,06).  

 Corroborando essa pesquisa, Faustino et al. (2008) avaliaram a imunoexpressão de 

VEGF-C em 87 casos de carcinomas epidermóides em estágios iniciais correlacionando-a 

com o desenvolvimento de metástase oculta em linfonodos cervicais. Não foi encontrada 

associação significativa entre a imunoexpressão de VEGF-C e metástase oculta. Para os 

autores, ainda não está claro se o tumor utiliza vasos linfáticos pré-existentes, ou se a 
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disseminação linfática requer a formação de novos vasos linfáticos. Além disso, o VEGF-C 

foi identificado como o fator de crescimento linfangiogênico através da ligação com o 

VEGFR-3, mas pouco é conhecido sobre a função da linfangiogênese tumoral no 

desenvolvimento de metástase. 

 A presente pesquisa não encontrou diferença estatisticamente significativa nos 

percentuais de imunoexpressão de VEGF-C e VEGFR-3 membranar entre as lesões com e 

sem metástase linfonodal, tanto no front de invasão como no centro tumoral. Também não foi 

evidenciada diferença estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão para 

VEGF-C e VEGFR-3, membranar e citoplasmática, entre os carcinomas com e sem invasão 

linfática, tanto no front de invasão tumoral quanto no centro tumoral.  

 Da mesma forma, não foi demonstrada correlação estatisticamente significativa entre 

as densidades linfáticas intra e peritumoral e os percentuais de positividade para VEGF-C e 

VEGFR-3, membranar e citoplasmática, no front de invasão e centro tumoral. Além disso, 

não foi observada correlação estatisticamente significativa entre os percentuais de 

positividade para VEGF-C e VEGFR-3, membranar no front de invasão tumoral. No centro 

tumoral, foi encontrada apenas uma fraca correlação (r = 0,358; p = 0,011). 

 Estes achados corroboram nossos resultados anteriores, visto que os tumores 

metastáticos não exibiram significativamente maior expressão do VEGF-C e seu receptor 

VEGFR-3 em região membranar, responsáveis pela formação de novos vasos linfáticos. 

Assim, as densidades linfáticas intra e peritumorais também não estiveram associadas com o 

desenvolvimento de metástase linfonodal e invasão linfática. De fato, as lesões em lábio 

parecem envolver eventos moleculares diferentes e, mesmos os tumores metastáticos, não 

intensificam de forma tão evidente os eventos como a linfangiogênese para o 

desenvolvimento de metástase. Além disso, nossos resultados corroboram os estudos de 

Miyahara et al. (2007), Warburton et al. (2007) e  Faustino et al. (2008), em relação à 

metástase linfonodal, invasão linfática e as LMVDs (MIYAHARA et al., 2007).  

 Ishii et al. (2010) investigaram se os tumores primários induzem linfangiogênese 

dentro de linfonodos sentinelas em pacientes com carcinoma epidermóide oral. Foi analisada 

a expressão do RNAm de marcadores endoteliais como o VEGFR-3 e LYVE-1 em linfonodos 

sentinelas sem metástase, obtidos de 10 pacientes com carcinoma epidermoide oral, e 

comparada à expressão em linfonodos de pacientes controle, sem câncer. Além disso, a 

expressão de VEGF-C nos tumores primários, foi analisada por meio de imuno-histoquímica. 

A expressão de LYVE-1 nos linfonodos foi significativamente mais elevada do que no 
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controle, apesar da ausência de metástases. E ainda, os linfonodos de pacientes com tumores 

positivos para VEGF-C mostraram expressão significativamente mais elevada de VEGFR-3. 

Os autores sugeriram que em carcinomas epidermóides orais, os tumores primários 

ativamente induzem linfangiogênese em linfonodos sentinelas antes do início de metástases, 

com o VEGF-C desempenhando papel importante neste evento. Dessa forma, a expressão de 

VEGF-C e VEGFR-3 pode ser um evento bastante precoce ao desenvolvimento metastático. 

A pesquisa de Chung et al. (2012) também corrobora estes achados. 

 Mecanismo similar pode estar presente nos carcinomas epidermóides de lábio inferior, 

havendo linfangiogênese preferencial em linfonodos sentinelas. Dessa forma, a análise dos 

linfonodos sentinelas se torna necessária para entendimento da possível ocorrência deste 

evento em carcinomas epidermóides de lábio inferior. 

 Em nosso estudo foi encontrado, porém, no centro tumoral, um percentual de 

positividade citoplasmática para VEGFR-3 significativamente maior nos casos com metástase 

linfonodal regional em comparação com os casos sem metástase (p = 0,009). Também foi 

demonstrado percentual de positividade citoplasmática para VEGFR-3 significativamente 

maior nos casos que apresentaram óbito dos pacientes em comparação com os casos com 

remissão (p = 0,008), bem como nos casos classificados como alto grau de malignidade 

(BRYNE et al., 1992) (p = 0,002) e pobremente diferenciados (CARDESA et al., 2005) (p = 

0,003). Uma fraca correlação positiva, estatisticamente significativa, entre a imunoexpressão 

de VEGF-C e VEGFR-3 (r = 0,358; p = 0,011) e entre os percentuais de positividade 

citoplasmática de VEGFR-3 no front de invasão e no centro tumoral (r = 0,387; p = 0,005) 

também foi demonstrado. 

 O estudo de Wang et al. (2010) demonstrou que, para que haja a  sinalização completa 

através do VEGFR-3, faz-se necessária a sua internalização para o citoplasma, onde 

continuará atuando para transdução de sinal através das vias PI3K/AKT e ERK1 e 2. Este 

processo é regulado pela efrina B2. Posteriormente, também no citoplasma, este receptor é 

ubiquitinizado para degradação.  

 O acúmulo de VEGFR-3 em citoplasma sugere que, este receptor esteja realizando a 

finalização de sua via, após ativação inicial em região membranar. A ausência de correlação 

entre os percentuais de positividade citoplasmática e membranar de VEGFR-3 no centro 

tumoral, indicam, que após a ativação membranar, esse receptor é rapidamente internalizado 

para complementação da sinalização e assim, há maior quantidade acumulada em citoplasma 

em relação à membrana. 
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 As vias PI3K/AKT e ERK1 e 2 ativas, levam à proliferação, sobrevivência e migração 

das células neoplásicas. Portanto, a maior expressão citoplasmática de VEGFR-3, nos casos 

metastáticos, de alto grau de malignidade e pobremente diferenciados, sugere que este 

receptor contribui ativamente para uma pior evolução dos carcinomas epidermóides de lábio 

inferior, incluindo o óbito dos pacientes. Essa atuação é mais expressiva no centro tumoral em 

relação ao front de invasão.  

 Além disso, a ativação da via PI3K/AKT no centro tumoral, estimula a liberação e 

acúmulo de fatores tais como β-catenina (FANG et al., 2007), metaloproteinases da matriz 1, 

2 e 9 (TSUBAKI et al., 2012; WANG et al., 2012), os quais podem atuar na modulação de 

eventos moleculares na região de front de invasão. Este fato é demonstrado pela fraca 

correlação positiva, estatisticamente significativa, entre a imunoexpressão citoplasmática de 

VEGFR-3 no front de invasão e no centro tumoral. 

 Apesar do VEGF-C ter sido encontrado homogeneamente na maioria dos casos, houve 

apenas fraca correlação positiva, estatisticamente significativa, entre a imunoexpressão de 

VEGF-C e VEGFR-3. Este fato sugere que há ativação da via VEGF-C/VEGFR-3, atuando de 

forma autócrina nas células neoplásicas, mas, contudo, este fator de crescimento não é 

essencial na ativação do receptor. De acordo com Koch et al. (2011), o VEGFR-3 contribui 

para a proliferação, migração e sobrevida das células através de mecanismos dependentes e 

independentes de VEGF-C. As integrinas podem induzir a fosforilação dependente de SRC 

em resíduos de tirosina específicos neste receptor, sendo esta fosforilação independente de 

VEGF-C. Estes dados evidenciam maior importância do VEGFR-3 em relação ao VEGF-C, 

nos carcinomas epidermóides de lábio inferior. 

 A análise dos demais parâmetros prognósticos, desfecho e recidiva em nosso estudo, 

também não demonstrou associação significativa com a imunoexpressão de VEGF-C e 

VEGFR-3 membranar. Em carcinomas epidermóides orais, apenas os estudos de Sedivy et al. 

(2003), Kishimoto et al. (2003) e Faustino et al. (2008) relacionaram a imunoexpressão de 

VEGF-C com a sobrevida livre de doença dos pacientes. Desses, apenas o estudo de 

Kishimoto et al. (2003) encontrou associação significativa entre a pior sobrevida geral e a 

maior expressão de VEGF-C, mas apenas a metástase linfonodal atuou como fator de 

prognóstico independente, neste estudo. Em se tratando de recidiva, apenas o estudo de 

Faustino et al. (2008) avaliou a presença de recidiva local com a expressão de VEGF-C em 

carcinomas epidermóides de língua e assoalho de boca, contudo, também não encontrou 

relação significativa. 
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 Em relação ao estadiamento clínico, apenas o estudo de Miyahara et al. (2007) 

encontrou associação positiva entre o estadimento clínico III e IV e uma maior expressão de 

VEGF-C em carcinomas epidermóides orais. Lu et al. (2011) encontraram maior 

imunoexpressão de VEGFR-3 nos carcinomas de laringe em estágios mais avançados. Os 

resultados da presente pesquisa, à semelhança dos demais estudos (KISHIMOTO et al., 2003; 

SEDIVY et al., 2003, SUGIURA et al., 2009 e FAUSTINO et al., 2008), não revelaram 

diferença estatisticamente significativa entre o estadiamento clínico dos tumores e a expressão 

de VEGF-C e VEGFR-3 tanto membranar quanto citoplasmática.  

 Os nossos resultados também são similares em relação a não associação entre as 

imunoexpressões de VEGF-C e VEGFR-3 membranar e as gradações histológicas de 

malignidade propostas por Bryne et al. (1992) e Cardesa et al. (2005). A pesquisa de Faustino 

et al. (2008) foi a única que analisou o SGHM proposto por Bryne et al. (1992) e também não 

encontrou associação siginificatica entre esses parâmetros. Os estudos de Kishimoto et al. 

(2003), Miyahara et al. (2007) e Sugiura et al. (2009) analisaram a classificação proposta por 

Cardesa et al. (2005) e da mesma forma, não encontraram relação com a imunoexpressão de 

VEGF-C. Apenas Sedivy et al. (2003) encontraram associação positiva entre os tumores mais 

indiferenciados e a maior imunoexpressão de VEGF-C, e ainda, Lopez de Cicco et al. (2004) 

relataram aumento na imunoexpressão de VEGF-C desde mucosa oral normal, displasias 

epiteliais até o carcinoma epidermóide oral. 

 Por sua vez, o HIF-1, um fator de transcrição constituído pelas subunidades HIF-1α e 

HIF-1β, é considerado capaz de promover a transcrição de diversos genes alvo envolvidos na 

progressão tumoral, incluindo aqueles associados à angiogênese, metabolismo energético 

anaeróbio, sobrevida celular (SEMENZA, 2003) e mais recentemente, linfangiogênese 

(SCHOPPMAN et al., 2006; KATSUTA et al., 2005; LIANG et al., 2008). 

 A atividade biológica do HIF-1 é mediada pela subunidade α, que funciona como um 

sistema celular sensível à hipóxia, mostrando-se estabilizada sob baixas concentrações de 

oxigênio (SEMENZA, 2003; FILLIES et al., 2005). Dessa forma, este fator de transcrição tem 

sido considerado o regulador chave da resposta adaptativa celular à diferença de 

concentrações de oxigênio, principalmente em processos patológicos como as neoplasias 

malignas sólidas, cujo crescimento exarcebado expõe as células a baixas concentrações de 

oxigênio (PUGH; RATCLIFFE, 2003; BRENNAN et al., 2005).  

 A hipóxia tumoral é uma das características das neoplasias malignas responsável por 

mudanças genéticas adaptativas celulares, que visam favorecer o mecanismo de crescimento e 
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proliferação celular. Isto resulta em células com alto poder de invasão e metástase, com 

fenótipo mais agressivo e pior prognóstico (CHOI et al., 2008; TANAKA et al., 2008; 

ECKERT et al., 2011). 

 A principal via de regulação de HIF-1α se dá por meio de diferença nas concentrações 

de oxigênio. Em condições de normóxia, HIF-1α é constantemente ubiquitinizado para 

degradação proteassomal, via hidroxilação e acetilação, dependentes de oxigênio disponível. 

Durante a hipóxia, o HIF-1α não é degradado no citoplasma, e assim, migra para o núcleo 

para dimerizar com a subunidade HIF-1β, constitutivamente expressa, e induzir a expressão 

dos genes alvo (HUANG et al., 1998; SEMENZA, 1999; SEMENZA, 2009). 

 Embora esta via seja reconhecida como principal mecanismo responsável pela 

estabilização de HIF-1α, sabe-se atualmente que fatores de crescimento e citocinas promovem 

aumento na síntese de HIF-1α (SEMENZA, 2000), evidenciando que o aumento dos níveis 

desta proteína possa ocorrer por mecanismos alternativos à concentração de oxigênio 

(BRENNAN et al., 2005). Para semenza (2003), enquanto a hipóxia está associada com a 

diminuição de degradação de HIF-1α, fatores de crescimento e citocinas estimulam a síntese 

de HIF-1α através de receptores tirosina-quinase, ativando as vias PI3K e MAPK. 

O estudo de Kimura et al. (2004) analisou 82 casos de  carcinomas de células 

escamosas de esôfago. Os autores observaram imunorreatividade nuclear e/ou citoplasmática, 

e dois padrões distintos de imunomarcação para HIF-1α. Um padrão de expressão se mostrou 

heterogêneo, com HIF-1α detectado apenas em células tumorais viáveis ao redor de áreas de 

necrose, enquanto que no outro padrão, a sua expressão foi difusa e homogênea por todo o 

tumor. Os autores sugeriram que a expressão heterogênea pode ter sido o resultado de 

hipóxia, evidenciada pela expressão de HIF-1α próxima às áreas necróticas com menor 

suprimento de oxigênio, e que o padrão homogêneo pode ter sido devido a fatores de 

regulação não atribuídos à hipóxia, tais como fatores de crescimento. 

Em linha com estes achados, a pesquisa de Fillies et al. (2005) encontrou que o HIF-

1α apresentou padrão de expressão difuso, relacionado às regiões de não-hipóxia, com 

imunorreatividade confinada ao núcleo das células tumorais. Já Lin et al. (2008), encontraram 

padrão de expressão de HIF-1α predominantemente focal, com marcação citoplasmática e/ou 

nuclear nas células parenquimatosas. 

A presente pesquisa encontrou padrão de expressão para o HIF-1α difuso, com 

imunomarcação tanto na periferia quanto no centro tumoral. As células parenquimatosas 

exibiram imunomarcação citoplasmática e/ou nuclear, não havendo correlação significativa 
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entre as imunopositividades citoplasmáticas e nucleares, tanto no front de invasão quanto no 

centro tumoral. Estes achados corroboram os resultados dos estudos acima (KIMURA et al., 

2004; LIN et al., 2008), quando relatam predomínio de imunomarcação difusa do HIF-1α. 

Sugere-se que a imunomarcação difusa do HIF-1α esteja associada ao aumento da síntese de 

HIF-1α no citoplasma das células tumorais, a qual pode ser induzida por fatores de 

crescimento ou citocinas e não é dependente de concentrações de oxigênio. Este fato é 

apoiado pelas próprias características da lesão aqui estudada. Os casos de carcinomas de lábio 

inferior analisados não exibiram áreas significativas de necrose tumoral, as quais pudessem 

estar associadas à hipóxia nestas lesões, e consequentemente, imunoexpressão do HIF-1α. Em 

relação à semelhança de imunomarcação tanto citoplasmática quanto nuclear, nossos 

resultados sugerem que além do HIF-1α estar sendo induzido por fatores de crescimento, esta 

proteína está atuando ativamente no núcleo das células parenquimatosas. 

A superexpressão de HIF-1α foi observada em uma variedade de carcinomas de 

células escamosas, incluindo o carcinoma epidermóide oral (LIN et al., 2008; UEHARA et 

al., 2009; ECKERT et al., 2011). Alguns desses estudos encontraram associação significativa 

da expressão da proteína com metástase linfonodal (KUROKAWA et al., 2003; KUWAI et 

al., 2003; UEHARA et al., 2009), estadiamento clínico (KUWAI et al., 2003, LIN et al., 

2008), gradação histológica do tumor (NAKAYAMA et al., 2002; THEODOROPOULOS et 

al., 2004; VLEUGEL et al., 2005) e taxa de sobrevida e prognóstico (KUROKAWA et al., 

2003; THEODOROPOULOS et al., 2004; VLEUGEL et al., 2005; MATSUYAMA et al., 

2005; UEHARA et al., 2009; ECKERT et al., 2011). Apenas o estudo de Kyzas et al. (2005) 

incluiu em sua amostra casos de carcinoma epidermóide de lábio inferior. 

Apesar de em alguns tipos de câncer, a expressão de HIF-1α ter sido associada com 

metástase linfonodal (KUROKAWA et al, 2003;. KUWAI et al, 2003, UEHARA et al., 

2009), o mecanismo envolvido neste processo ainda não foi bem caracterizado (KATSUTA et 

al., 2005). Para Wu et al. (2010), a função do HIF-1α na promoção da progressão tumoral em 

tumores de cabeça e pescoço é controversa. 

A associação da expressão de HIF-1α em carcinomas epidermóides orais com a 

presença metástase linfonodal nestes tumores também é controversa. O estudo de Lin et al. 

(2008) avaliou a expressão de HIF-1α em 57 espécimes de carcinomas epidermóides orais, 14 

de mucosa oral normal, 12 de displasia epitelial oral leve, 17 de moderada e 12 de severa 

através da imuno-histoquímica. Os resultados evidenciaram que a média do índice de 

marcação nuclear de HIF-1α aumentou significativamente desde mucosa oral normal até o 
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carcinoma epidermóide oral. Houve também correlação significativa entre a maior média de 

marcação nuclear do HIF-1α e metástase linfonodal, apesar de não ter se mostrado como fator 

independente. A imunomarcação citoplasmática dos mesmos casos não se correlacionou com 

nenhum dos parâmetros clínicos analisados. 

A pesquisa realizada por Uehara et al. (2009) indicou que HIF-1α pode ter papel 

importante na metástase linfonodal em pacientes com carcinoma epidermóide oral. Foram 

analisados 57 casos de carcinoma epidermóide oral e investigada a associação entre a 

expressão do HIF-1α e metástase linfonodal, sendo encontrada associação significativa entre 

esses fatores. Porém, os estudos de Fillies et al. (2005), Ishikawa et al. (2009) e Eckert et al. 

(2011) não encontraram associação significativa da expressão de HIF-1α e a presença de 

metástase linfonodal. Fillies et al. (2005) verificaram a imunoexpressão de HIF-1α em 85 

casos de carcinomas epidermóides de assoalho bucal, associando às características clínico-

patológicas dos tumores, incluindo metástase linfonodal. Os resultados mostraram que a 

superexpressão não esteve associada com a presença de metástase linfonodal. 

Em consonância com estes resultados, os estudos de Ishikawa et al. (2009) e Eckert et 

al. (2011) também não encontraram associação significativa entre a expressão de HIF-1α e a 

presença de metástase linfonodal em carcinomas epidermóides orais. Ishikawa et al. (2009) 

analisaram 85 expécimes através da técnica de imuno-histoquímica e Eckert et al. (2011) 

avaliaram 82 casos.  

No presente estudo, não foi observada diferença estatisticamente significativa nos 

percentuais de imunoexpressão nuclear e citoplasmática de HIF-1α, no front e centro tumoral, 

entre os tumores com e sem metástase linfonodal. Somando-se aos nossos resultados, as 

pesquisas de Ishikawa et al. (2009) e Eckert et al. (2011), percebemos que o desenvolvimento 

de metástase linfonodal pode não ser um evento relacionado à imunoexpressão de HIF-1α em 

células parenquimatosas especialmente em carcinomas epidermóides de lábio inferior. 

Do mesmo modo, as pesquisas que buscaram associação entre o estadimento clínico 

TNM e a imunoexpressão de HIF-1α trazem resultados diferentes. Liang et al. (2011) e Lin et 

al. (2008) encontraram associação estatisticamente significativa entre os estágios clínicos 

mais avançados e o maior tamanho dos carcinomas epidermóides orais com a superexpressão 

nuclear de HIF-1α. Para estes autores, o rápido crescimento tumoral resulta em tumores com 

grande tamanho e com algumas áreas hipóxicas. A hipóxia, forte indutor de HIF-1α, pode ser 

a razão principal de expressão HIF-1α aumentada nos carcinomas epidermóides maiores 

estudados, já que foram observadas áreas necróticas nestes tumores. Além disso, a 
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superexpressão nuclear de HIF-1α induzida por hipóxia pode aumentar a progressão e 

crescimento do câncer, através da promoção da angiogênese tumoral e estimulação direta do 

crescimento da célula cancerosa através de fatores de proliferação.  

Porém, os outros estudos que analisaram a associação da imunoexpressão de HIF-1α 

com o estadiamento clínico TNM (FILLIES et al., 2005; ISHIKAWA et al., 2009 e ECKERT 

et al., 2011), incluindo o estudo de Kyzas et al. (2005) com parte da amostra (n = 50) 

constituída por carcinoma epidermóide de lábio inferior, não acharam associação positiva. E 

ainda mais, o estudo de Fillies et al. (2005) demonstrou resultados inversos, ao observarem 

que a superexpressão de HIF-1α estava correlacionada significativamente com melhor 

prognóstico em pacientes com estadimento clínico T1/T2. 

A nossa pesquisa também não encontrou diferença estatisticamente significativa nos 

percentuais de imunoexpressão nuclear e citoplasmática para HIF-1α, no front e centro 

tumoral, entre o estadiamento clínico TNM I/II e III/IV. Em vista disso, acreditamos que o 

uso da expressão nuclear e citoplasmática de HIF-1α pode não ser recurso adjuvante ao 

estadiamento clínico TNM na predição do tratamento e prognóstico dos pacientes com 

carcinomas epidermóides de lábio inferior.  

No que concerne à gradação histológica de malignidade, todos os estudos encontrados 

na literatura utilizaram a classificação proposta pela OMS (CARDESA et al., 2005). Apenas o 

estudo de Zhu et al. (2010) achou associação significativa entre a superexpressão de HIF-1α e 

os carcinomas epidermóides orais classificados como pobremente diferenciados, em uma 

análise de 97 pacientes. Os demais estudos (FILLIES et al., 2005; ISHIKAWA et al., 2009; 

LEE et al., 2011; ECKERT et al., 2011) não encontraram associação entre esses parâmetros. 

Apesar da pesquisa de Lin et al. (2008) ter encontrado aumento significativo de expressão de 

HIF-1α em amostras de mucosa oral normal, displasia epitelial leve, moderada e severa e 

carcinoma epidermóide oral, os autores não encontraram associação entre a classificação 

proposta pela OMS (CARDESA et al., 2005) e a expressão desta proteína nos carcinomas. 

De forma semelhante, nossos resultados também não encontraram diferença 

estatisticamente significativa nos percentuais de imunoexpressão nuclear e citoplasmáticos 

para HIF-1α entre os grupos, tanto no front quanto no centro tumoral em relação às gradações 

histológicas de malignidade (BRYNE et al. 1992; CARDESA et al., 2005). 

Há, igualmente, divergências de resultados em relação aos parâmetros de prognóstico, 

recorrência local, desfecho da lesão ou sobrevida dos pacientes. No que concerne à 

recorrência local, apenas o estudo de Uehara et al. (2009) encontrou associação positiva com 
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a expressão de HIF-1α. Os estudos de Kyzas et al. (2005), Lin et al. (2008), Eckert et al. 

(2011) e Liang et al. (2011) não encontraram. Por outro lado, a maioria dos estudos que 

analisaram a sobrevida livre da doença ou o desfecho da doença, ou seja, remissão do tumor 

ou óbito, encontraram associação significativa entre o pior desfecho ou pior sobrevida livre da 

doença em 5 anos e a expressão de HIF-1α (UEHARA et al., 2009; ZHU et al., 2010; 

ECKERT et al., 2011; LIN et al., 2008; LIANG et al., 2011). Eckert et al. (2011) 

identificaram que o risco de óbito foi 3,24 vezes maior em carcinomas epidermóides orais 

fortemente imunomarcados pelo HIF-1α. 

Os resultados de Fillies et al. (2005), entretanto, demonstraram resultados contrários. 

Os autores observaram que a superexpressão de HIF-1α estava associada, de forma 

significativa, com maior sobrevida de 5 anos livre da doença, sendo considerada fator 

favorável para o prognóstico em pacientes com o estadiamento clínico T1/T2. Os autores 

sugeriram que a expressão de HIF-1α não está apenas associada à hipóxia tumoral, 

relacionada com tumores mais agressivos, mas também a alterações de oncogenes, genes 

supressores de tumores e fatores de crescimento. Kyzas et al. (2005) não encontraram 

associação significativa com a sobrevida geral dos pacientes e a expressão de HIF-1α. 

O presente estudo também não encontrou associação significativa entre a recidiva 

local e o desfecho da doença e a expressão nuclear ou citoplasmática de HIF-1α, no front e 

centro tumoral. Os resultados deste estudo, com carcinomas epidermóides de lábio inferior, 

estão em consonância com os resultados das lesões de lábio do estudo de Kyzas et al. (2005). 

Para Zhu et al. (2010), estas divergências podem ser fruto de diferenças específicas de cada 

tecido na regulação da expressão de HIF-1α. Contudo, sugerimos fortemente que estudos 

prognósticos, com base populacional, sejam realizados, antes que conclusões fechadas possam 

ser afirmadas em relação a estes dados. 

 Um achado interessante do nosso estudo está relacionado com a invasão dos vasos 

linfáticos peritumorais por células neoplásicas, no front de invasão tumoral. Os percentuais de 

positividade nuclear para HIF-1α apresentaram mediana de 21,55% nos casos com invasão 

linfática, enquanto que, nos casos sem invasão dos vasos peritumorais, a mediana foi de 

38,91%. A análise estatística demonstrou um percentual de positividade nuclear para HIF-1α 

significativamente maior nos casos sem invasão dos linfáticos peritumorais em comparação 

com os casos com invasão destas estruturas (p = 0,040). Quando a análise de 

imunopositividade nuclear foi realizada com a invasão linfática intratumoral, no centro do 

tumor, não foi encontrada associação significativa. De modo semelhante, a imunopositividade 
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citoplasmática também não revelou resultados significativos quando avaliadas as invasões dos 

vasos linfáticos intra e peritumorais. 

 O fato de termos encontrado maior percentual nuclear de HIF-1α, no front de invasão 

tumoral, nos casos sem invasão linfática, nos instiga a questionar os possíveis eventos 

associados com a superexpressão de HIF-1α e a menor invasão dos vasos linfáticos, 

associação esta favorável ao prognóstico dos pacientes. O estudo de Vleugel et al. (2005), em 

carcinomas de mama, mostrou que existem diferentes vias de regulação da superexpressão de 

HIF-1α no câncer de mama: uma, induzida por hipóxia, exibe superexpressão HIF-1α em 

áreas perinecróticas, com forte expressão de genes associados a hipóxia (CA IX e GLUT-1) e 

está associada a um pior prognóstico; a outra, induzida por alterações em oncogenes e genes 

supressores tumorais, mostra superexpressão de HIF-1α difusa, sem demonstrar a expressão 

da maioria dos genes associados à hipóxia, resultando em um prognóstico mais favorável. 

 Os estudos de Beasley et al. (2002), em carcinomas de cabeça e pescoço, e Fillies et al. 

(2005), em carcinomas epidermóides orais, também encontraram associação positiva entre a 

maior expressão de HIF-1α e maior sobrevida livre da doença. O estudo de Zhong et al. 

(1999) encontrou superexpressão de HIF-1α em lesões pré-malignas para diversos tipos de 

câncer. Estes autores sugeriram que a superexpressão de HIF-1α deve ocorrer de forma bem 

precoce na carcinogênese, antes de evidências histológicas de angiogênese ou invasão. 

 Nossos resultados também demonstraram associação positiva entre a maior expressão 

de HIF-1α e o melhor prognóstico dos pacientes, tendo em vista uma menor invasão linfática 

e consequentemente tendência a diminuição de metástase nos carcinomas de lábio inferior. 

Foi encontrado também predomínio de imunomarcação difusa para esta proteína, o que pode 

favorecer o prognóstico destes pacientes. No entanto, as células estromais e células 

inflamatórias podem também atuar na indução de fatores que promovam a migração e 

invasividade das células tumorais nos vasos linfáticos. O papel das células do estroma na 

indução de HIF-1α e de fatores linfangiogênicos necessitam de elucidação mais acurada 

(FILLIES et al., 2005).  

 Ao correlacionarmos a imunoexpressão de HIF-1α com a densidade linfática intra e 

periumoral, a imunoexpressão de VEGF-C e VEGFR-3, não foi encontrada correlação 

significativa entre os grupos, tanto na região de centro quanto front tumoral. Dessa forma, em 

carcinomas epidermóides de lábio inferior, não pudemos estabelecer ligação entre o fator de 

crescimento VEGF-C, a indução de HIF-1α através deste fator de crescimento, gerando um 

feed back positivo para a síntese de VEGF-C e VEGFR-3 e consequentemente indução de 
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linfangiogênese tumoral intra e peritumoral, com desenvolvimento de metástase linfonodal, 

além de proliferação, motilidade e diferenciação das células tumorais. 

 Os estudos que analisaram a relação entre o fator de transcrição HIF-1α e as 

expressões de VEGF-C, VEGFR-3 e densidade linfática, encontraram correlação positiva 

entre estes fatores (KATSUTA et al., 2005; SCHOPPMAN et al., 2006; SIMIANTONAKI et 

al., 2008; SPINELLA et al., 2009). Apesar desses achados, o mecanismo envolvido neste 

processo não foi elucidado (KATSUTA et al., 2005). 

 A pesquisa de Liang et al. (2008) foi a única realizada em carcinomas epidermóides 

orais. Os autores analisaram a imunoexpressão de HIF-1α, VEGF-C, LYVE-1 e CD34 em 65 

amostras de carcinoma epidermóide oral e compararam esses dados com parâmetros 

clinicopatológicos. Foi encontrada maior LMVD intra e peritumoral nos casos com alta 

expressão de HIF-1α e VEGF-C. A superexpressão de HIF-1α se correlacionou positivamente 

com a superexpressão de VEGF-C, LMVD, metástase linfonodal e TNM. Além disto, a MVD 

esteve significativamente associada tanto ao HIF-1α quanto ao VEGF-C. Assim, os 

pesquisadores concluíram que o HIF-1α pode atuar no desenvolvimento de metástase 

linfonodal regional como regulador da linfangiogênese e angiogênese através de VEGF-C em 

carcinomas epidermóides orais. 

 Nosso estudo foi o primeiro utilizando apenas amostras de lábio inferior. Os resultados 

não evidenciaram associação entre o densenvolvimento de metástase linfonodal, bem como 

dos demais parâmetros clinicopatológicos e a expressão das proteínas HIF-1α, VEGF-C e as 

densidades linfáticas intra e peritumorais.  

 Possibilidades referentes à divergência de resultados podem ser suscitadas. A grande 

diversidade de diferenças metodológicas, utilizando diferentes categorizações para análise da 

expressão das proteínas, dificulta a ideal comparação entre os diversos estudos publicados.  

 Além disso, para Spinella et al. (2009), embora o sistema vascular linfático 

desempenhe papel essencial na manutenção da homeostase de fluido corporal, bem como na 

patogênese de várias doenças humanas, tais como metástase tumoral, os mecanismos 

moleculares que regulam a linfangiogênese permanecem pouco caracterizados. Estes autores 

delinearam um novo mecanismo mediador de linfangiogênese através do eixo endotelina-1, -3 

e ETBR. Neste estudo, os autores mostraram que CELs altamente purificadas produzem e 

secretam ET-1, a qual se liga ao ETBR, induz proliferação de CELs e invasão, 

concomitantemente com ativação das vias p42/44 MAPK e AKT. A ET-1 promove, também, 
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formação de estruturas semelhantes a tubos e pode estimular a produção de HIF-1α em 

condições de normóxia e indiretamente estimular a produção de VEGF-C e VEGFR-3. 

 E ainda, conforme Albrecht e Christofori (2011), não apenas as células 

parenquimatosas são estimuladas a expressarem diversos fatores de crescimento, como os 

VEGFs, FGFs, PDGFs, IGFs, e fatores de transcrição como HIF-1α, mas também as células 

estromais e células inflamatórias. 

 Segundo Schoppmann et al. (2005), existem evidências significativas que a inflamação 

e células inflamatórias expressando VEGF-C desenvolvem uma função crucial na 

linfangiogênese associada ao tumor. Este grupo de pesquisadores, em 2006, investigou a 

função de macrófagos associados aos tumores expressando VEGF-C, na linfangiogênese, 

invasão linfovascular e parâmetros clínicos em carcinoma de mama invasivo. Os resultados 

demonstraram que a reação inflamatória peritumoral e os macrófagos associados aos tumores 

expressando VEGF-C, atuam tanto na linfangiogênese quanto na invasão linfática nestes 

carcinomas. Para os autores, a formação dos vasos linfáticos deve ser entendida como uma 

reação do sistema imune contra as neoplasias malignas e assim, quanto maior for a resposta 

imunológica (inflamação peritumoral), maior será a linfangiogênese. As células tumorais, no 

entanto, se aproveitam dos vasos formados inicialmente para combater a neoplasia, e os 

utilizam para invadir outros tecidos (COUSSENS; WERB, 2002). 
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CONCLUSÕES 

 

 
 

 

 

“SENHOR meu Deus! Quantas maravilhas tens 

feito! Não se pode relatar os planos que preparaste 

para nós! Eu queria proclamá-los e anunciá-los, 

mas são por demais numerosos!”. 

Salmos 42:5 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

 De acordo com os resultados obtidos na presente pesquisa, pode-se concluir que: 

 

 

1- Carcinomas epidermóides de lábio inferior com e sem metástase revelaram 

similaridade em relação ao número de vasos linfáticos em região intra e peritumoral, 

sugerindo que o desenvolvimento de metástase linfonodal regional não esteja associado ao 

aumento do número de vasos linfáticos nestes tumores. 

 

2- A ausência de correlação estatisticamente significativa entre as densidades 

linfáticas intra e peritumorais e o VEGF-C, VEGFR-3 e HIF-1α sugere que, em carcinomas 

epidermóides de lábio inferior, estes marcadores não influenciam diretamente no aumento do 

número de vasos linfáticos intra e peritumorais. 

 

3- A maior expressão citoplasmática de VEGFR-3 em centro tumoral, nos casos 

metastáticos, de alto grau de malignidade e pobremente diferenciados, sugere que este 

receptor contribui ativamente para uma pior evolução dos carcinomas epidermóides de lábio 

inferior, incluindo o óbito dos pacientes. Essa atuação é mais expressiva no centro tumoral em 

relação ao front de invasão. 

 

4- A fraca correlação positiva, estatisticamente significativa, entre a 

imunoexpressão citoplasmática de VEGFR-3 no front de invasão e no centro tumoral sugere 

que, este receptor, através de sua sinalização, atue na modulação de eventos moleculares na 

região de front de invasão.  

 

5- A fraca correlação positiva, estatisticamente significativa, entre a 

imunoexpressão de VEGF-C e VEGFR-3 sugere que, há ativação autócrina da via VEGF-

C/VEGFR-3, atuando nas células neoplásicas, mas este fator de crescimento não é único na 

ativação do receptor. 
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6- O predomínio do padrão de expressão difuso de HIF-1α no citoplasma das 

células neoplásicas sugere que esteja associado ao aumento de síntese de HIF-1α nesta região, 

induzido por fatores de crescimento ou citocinas, independente de concentrações de oxigênio 

e da hipóxia tumoral em carcinomas epidermóides de lábio inferior. 

 

7- A ausência de associação entre as densidades linfáticas intra e peritumorais, a 

imunoexpressão de VEGF-C e HIF-1α e os parâmetros clinicopatológicos e prognósticos 

estudados sugerem que, estas proteínas expressas pelas células neoplásicas, não sejam úteis na 

indicação de prognóstico em carcinomas epidermóides de lábio inferior. 
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  APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A) OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA: 

 Obrigado (a) pela sua participação como voluntário (a) em nossa pesquisa! 

A presente pesquisa tem por objetivo desenvolver um estudo dos achados clínicos e 

imuno-histoquímicos em uma série de casos de Carcinoma epidermóide de lábio inferior de 

pacientes atendidos no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e no Serviço de Anatomia 

Patológica do Hospital Dr. Luiz Antônio, com intuito de analisar os fatores prognósticos do 

carcinoma de lábio inferior. Além disso, pretende-se comparar o comportamento biológico de 

Carcinomas Epidermóides de lábio com metástase e sem metástase linfonodal, com o 

propósito de melhor conhecer o mecanismo da evolução da neoplasia na cavidade oral. 

 

B) RISCOS POSSÍVEIS E BENEFÍCIOS ESPERADOS: 

 Os sujeitos desta pesquisa não serão expostos a nenhum risco, visto que os mesmos 

não serão chamados para execução da pesquisa, em nenhum momento. Esclareço, ainda, que 

os benefícios esperados envolvem o melhor conhecimento da doença, do perfil da população 

do Rio Grande do Norte acometida pelo carcinoma epidermóide de língua e, por conseguinte, 

um tratamento mais adequado, sendo que os resultados obtidos serão publicados para o 

conhecimento na literatura científica pertinente. 

 

C) PROCEDIMENTOS: 

 Para realização desta pesquisa, serão coletados os dados clínicos contidos nos 

prontuários (fichas clínicas) no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e laudos 

histopatológicos arquivados no Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Dr. Luiz 

Antônio.  

 

D) RESSARCIMENTO: 

 Não está previsto nenhum ressarcimento ou indenização para os participantes desta 

pesquisa, uma vez que o estudo será realizado com dados obtidos em prontuários (fichas 

clínicas) e laudos histopatológicos, que se encontram arquivados nos Serviços de Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço, e, de Anatomia Patológica do Hospital Dr. Luiz Antônio, respectivamente, 

além de uma análise das lâminas com marcação histoquímica processadas no laboratório de 

Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Oral da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. 

 

E) ACESSO ÀS INFORMAÇÕES: 

 Você poderá desistir de participar da pesquisa em qualquer momento, mesmo que 

tenha assinado este Termo de Consentimento. As informações obtidas de cada participante 

são confidenciais e somente serão usadas com o propósito científico, sem divulgação de 
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nomes. O pesquisador, os demais profissionais envolvidos nesse estudo e o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Liga Norte-Rio-Grandense Contra o Câncer (LNRCC), terão acesso aos 

arquivos dos participantes, para verificação de dados, sem, contudo, violar a parte 

confidencial. 

 

E) CONSENTIMENTO: 

 Declaro que, após ter lido e compreendido as informações contidas neste documento, 

concordo em participar deste estudo. Portanto, autorizo o uso dos dados contidos nos 

prontuários e nos laudos histopatológicos já mencionados, além da análise imuno-

histoquímica de fragmento da minha peça cirúrgica, sem o que fica prejudicada a utilização 

dos prontuários e laudos para os fins especificados. 

 E através deste instrumento e da melhor forma de direito, autorizo o Professor Doutor 

Leão Pereira Pinto, RG 75.129 – SSP/RN, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Patologia Oral, situado a Av. Salgado Filho, 1787, lagoa Nova – Natal/RN CEP: 59.060-000, 

a incluir meu caso no estudo. 

 Autorizo também a publicação do referido trabalho, de forma escrita, sem citar meu 

nome. Concedo também o direito do uso para fins de ensino e divulgação em revistas 

científicas, desde que mantido o sigilo sobre minha identidade. Estou ciente que deverá ser de 

livre e espontânea. 

 Em caso de alguma dúvida sobre a conduta ética nesta pesquisa posso entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Liga Norte-Rio-Grandense Contra o Câncer 

(LNRCC), pelos telefones 4009-5494 / 4009-5440 ou com o próprio pesquisador no endereço 

já mencionado ou, ainda, no Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral, localizado no 

Departamento de Odontologia da UFRN, no endereço supracitado, pelo telefone (84) 

3215.4108. 

 

 

Natal, _____/_____/_____. 

 

Concordo com os termos deste documento, razão pela qual estudo de acordo: 

 

Nome do paciente: _______________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________ 

RG: ________________ Órgão expedidor: _____________ CPF:__________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

__________________________ 

Professor Dr. Leão Pereira Pinto 

(Pesquisador responsável) 
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APÊNDICE B 

 

Expressão de HIF-1Α, VEGF-C, VEGFR-3 e Mensuração da Densidade Linfática em 

Carcinomas Epidermóides de Lábio Inferior Metastáticos e Não-Metastáticos: Associação 

com oPrognóstico dos Pacientes 

FICHA CLÍNICA 

 

Nº PRONT:                              

NOME ________________________________________________________________ 

ENDEREÇO _________________________________ TELEFONE_______________ 

IDADE:                       SEXO:                    RAÇA:   

HÁBITOS_________________________ TEMPO _____________________________ 

TIPO DE FUMO/ALCOOL ____________________   

LOCALIZAÇÃO DO TUMOR:  

TAMANHO DA LESÃO: 

ESTADIAMENTO: T         N         M 

TRATAMENTO: C (    )  R (     )   Q (     ) 

 RECORRÊNCIA____________________    TEMPO ________________________ 

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO: 

GRADAÇÃO HISTOLÓGICA: 

BIÓPISIA: EXCISIONAL (    ) INCISIONAL (      ) 

Nº DA PEÇA/ BLOCO: 

METÁTASE: SIM (     )  NÃO (     )          LOCALIZAÇÃO _____________________             

 ÓBITO: SIM (   )  NÃO (    ) 

DATA DE ENTRADA ___________________________________________________ 

ÚLTIMA VISITA ______________ ESTADO DO PACIENTE ___________________ 

OBS: 
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APÊNDICE C– Ficha para coleta de dados referentes à análise da gradação histológica de malignidade dos carcinomas epidermóides de lábio 

inferior. 

CASO Grau de 

ceratinização 

Pleomorfismo 

nuclear 

Padrão de 

Invasão 

Infiltrado 

inflamatório 

Escore Total Gradação 

Histológica 

Bryne et al. 

(1992) 

Gradação 

Histológica 

OMS 

(CARDESA et 

al., 2005) 
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APÊNDICE D– Ficha para coleta de dados referentes à análise da densidade linfática peri e intratumoral nos carcinomas epidermóides de lábio infeior. 

Anticorpo: D2-40  (  ) Peritumoral         (   ) Intratumoral 

CAMPO 1 2 3 4 5 TOTAL LMVD 

CASO N
o
. Vasos Pos. N

o
. Vasos Pos. N

o
.Vasos Pos. N

o
. Vasos Pos. N

o
. Vasos Pos. N

o
.Vasos Pos. Área Total 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Legenda: Pos – presença de marcação. 



 218 

 

 

  

 

APÊNDICE E– Ficha para coleta de dados referentes à análise do percentual de células tumorais imunopositivas para VEGF-C, VEGFR-3 E HIF-1α nos 

carcinomas epidermóides de lábio infeior. 

 

Anticorpo: (  ) VEGF-C (  ) VEGFR-3  (  ) HIF-1α 

CAMPO 1 2 3 4 5 TOTAL 

CASO Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Legenda: Pos – presença de marcação; Neg – Ausência de marcação 
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