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RESUMO 

O carcinoma epidermoide de lábio inferior (CELI) corresponde a 

aproximadamente 30% de todos os casos de câncer de boca e resulta 

principalmente da exposição crônica à radiação ultravioleta. As proteínas E-

caderina e Twist representam biomarcadores envolvidos no processo de transição 

epitélio-mesênquima, evento determinante no potencial de invasão tumoral. O 

objetivo desta pesquisa foi analisar o padrão de imunoexpressão das proteínas 

Twist e E-caderina em CELI, investigando possíveis associações com parâmetros 

clínico-patológicos indicadores do comportamento tumoral, além de avaliar a 

correlação entre as proteínas. Para o estabelecimento da gradação 

histopatológica de malignidade, foram utilizados os sistemas propostos por Bryne 

et al. (1992), Brandwein-Gensler et al. (2005) e Almangush et al. (2014). A análise 

imunoistoquímica revelou maior expressão de E-caderina (geral, membranar e 

citoplasmática) em CELI classificados em estádios clínicos iniciais (estágio I e II) 

(p<0,05) e maior expressão de E-caderina (geral e membranar) em casos com 

sobrevida livre de doença da doença após 5 anos de seguimento (p < 0,05). Não 

foram observadas associações significativas da expressão de E-caderina com o 

tamanho do tumor, metástase regional, recidiva e grau histopatológico de 

malignidade (p>0,05). Em relação à proteína Twist, constatou-se maior expressão 

geral, nuclear e citoplasmática da mesma em lesões classificadas em estádios 

tardios (III e IV), com recidiva e de alto grau de malignidade (p<0,05). Além disso, 

também foi encontrada maior expressão geral da proteína Twist em lesões de alto 

risco de acordo com o sistema proposto por Brandwein-Gensler et al. (2005). 

Evidenciou-se, ainda, correlação positiva significativa entre a imunoexpressão 

nuclear de Twist e a expressão citoplasmática de E-caderina (r= 0,261; p= 0,046). 

Por sua vez, observou-se correlação negativa significativa entre a expressão 

citoplasmática de Twist e a expressão membranar de E-caderina (r= -0,286; p= 

0,028). Os resultados do presente estudo sugerem o potencial envolvimento das 

proteínas Twist e E-caderina na modulação de eventos relacionados ao pior 

prognóstico do CELI.  

Palavras-Chave: Carcinoma de Células Escamosas. Fatores de Transcrição. 

Twist. Caderinas. Prognóstico. 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 



13 

 

ABSTRACT 

Lower lip squamous cell carcinoma (LLSCC) accounts for approximately 30% of 

all cases of oral cancer, and results mainly from chronic exposure to ultraviolet 

radiation. E-cadherin and Twist proteins represent biomarkers involved in the 

epithelial-mesenchymal transition process, a determinant event in the potential for 

tumor invasion. The objective of this study was to analyze the immunoexpression 

pattern of Twist and E-cadherin proteins in LLSCC, investigating possible 

associations with clinical-pathological parameters indicative of tumor behavior, as 

well as to evaluate the correlation between proteins. We also evaluated the 

correlation between Twist and E-cadherin proteins in LLSCC cases. For the 

analysis of histopathological grading systems of malignancy, the systems 

proposed by Bryne et al. (1992), Brandwein-Gensler et al. (2005) and Almangush 

et al. (2014). Increased expression of E-cadherin (general, membrane and 

cytoplasmic) in LLSCC classified in early clinical stages (stage I and II) (p <0.05) 

and higher expression of E-cadherin (general and membrane) in cases with 

remission after 5 years of follow-up (p<0.05). No significant relationships of E-

cadherin expression were observed with tumor size, regional metastasis, relapse 

and the histopathological grade of malignancy. In relation to the Twist protein, it 

was found a greater general, nuclear and cytoplasmic expression of the same in 

lesions classified in late stages (III and IV), with recurrence and a high degree of 

malignancy (p<0.05). In addition, a greater overall expression of Twist protein was 

also found in high-risk lesions according to the system proposed by Brandwein-

Gensler et al. (2005). There was also a significant positive correlation between 

Twist nuclear immunoexpression and cytoplasmic E-cadherin expression (r = 

0.261, p = 0.046). In turn, a significant negative correlation was observed between 

Twist cytoplasmic expression and E-cadherin membrane expression (r = -0.286; p 

= 0.028). The results of the present study suggest the potential involvement of 

Twist and E-cadherin proteins in the modulation of events related to the worst 

prognosis of LLSCC. 

Key words: Squamous Cell Carcinoma. Transcription Factors. Twist. Cadherins. 

Prognosis. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO  
 
1.1 CARCINOMA EPIDERMOIDE: CONSIDERAÇÕES GERAIS 
  

O carcinoma epidermóide oral (CEO), também denominado carcinoma 

espinocelular e carcinoma de células escamosas, é definido como uma neoplasia 

maligna de origem do epitélio pavimentoso estratificado (SONG et al., 2014; 

ENOKIDA et al., 2017). Tal câncer representa aproximadamente 90% de todas as 

neoplasias malignas da cavidade oral e orofaringe. Aproximadamente 210.000 

novos casos de câncer de boca e orofaringe são diagnosticados anualmente 

(SIEGEL et al. 2013). 

A borda lateral de língua é o sítio de maior incidência do câncer em região 

intra-oral, envolvendo aproximadamente 40% de todos os casos diagnosticados 

(DE MORAIS et al., 2017). Em relação ao acometimento de acordo com o sexo 

dos pacientes diagnosticados com CEO, três casos são diagnosticados em sexo 

masculino para cada paciente do sexo feminino, podendo haver alterações 

epidemiológicas em locais onde o tabagismo torna-se um hábito mais frequente 

em mulheres (KRUSE et al., 2010). A idade média da população acometida gira 

em torno da sexta década de vida, entretanto, estudos recentes apontam o 

aumento da taxa de acometimento em pacientes adultos jovens, apresentando 

possível correlação com o aumento da exposição a condições de risco como o 

uso do tabaco e etilismo, assim como infecção por vírus oncogênicos como HPV, 

principalmente os subtipos 16,18 e 31 (COSTA, et al. 2005; SASAKI et al., 2009).  

As características clínicas do CEO apresentam-se de forma variável, 

podendo se apresentar como uma lesão leucoplásica, eritroplásica, bem como  

eritroleucoplásica, destacando-se que lesões avermelhadas normalmente 

apresentam um maior grau de displasia e células indiferenciadas, indicando assim 

um pior prognóstico. Clinicamente, pode apresentar-se também como uma 

ulceração endofítica ou aumento de volume exofítico (PIRES, et al., 2013). 

O CEO é caracterizado histologicamente pela invasão de células epiteliais 

no interior do tecido conjuntivo (STRIEDER et al., 2017). As células tumorais, na 

maioria das vezes, apresentam citoplasma eosinofílico em quantidade variada, 
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hipercromatismo nuclear e perda da relação núcleo-citoplasma, bem como 

disceratose e formação de pérolas de ceratina em tumores bem diferenciados. Em 

casos onde o tumor ainda encontra-se em estágios iniciais, costuma-se 

denominá-lo superficialmente invasivo ou microinvasivo. Em estágios mais 

avançados, as células malignas podem se estender profundamente atingindo 

tecido muscular, nervoso, adiposo e/ou ósseo, assim como invadir o tecido 

vascular (ALAEDDINI, ETEMAD-MOGHADAM, 2016; AGAIMY; WEICHERT, 

2016; ALAEDDINI et al., 2016). 

O estadiamento clínico do carcinoma epidermoide é realizado através do 

TNM (tumor, nódulos linfáticos e metástases), usado mundialmente objetivando 

avaliar o prognóstico e o tratamento dos casos de CEO. Tal sistema é utilizado 

para descrever a extensão e avanço da neoplasia e tem como base a avaliação 

de três componentes: T - Tamanho do tumor primário; N - Avaliação de metástase 

em linfonodos regionais; M – Avaliação de metástase à distância (SUN et al., 

2017). 

O prognóstico do CEO está diretamente relacionado ao diagnóstico 

precoce da doença, área da cavidade oral comprometida, estadiamento clínico e 

grau histopatológico do tumor (DE MORAIS et al., 2017). 

1.1.1 Carcinoma epidermoide de lábio inferior 

O Carcinoma Epidermoide de Lábio Inferior (CELI) é uma neoplasia 

maligna correspondendo a aproximadamente 30% de todos os casos de câncer 

de boca, e resulta principalmente da exposição crônica aos raios solares 

ultravioletas, especialmente a UVB associada com atividades ao ar livre e a cor 

da pele (CZERNINSKI et al., 2010; SOUZA et al., 2011; SALIHU et al., 2014).  

O CELI acomete mais frequentemente indivíduos de raça branca, sexo 

masculino, entre a sexta e sétima décadas de vida (HASSON, 2008). Os fatores 

etiológicos estão relacionados frequentemente a exposição crônica à radiação UV 

(LUNA-ORTIZ et al., 2004; BATISTA et al., 2010). O sítio mais frequentemente 

envolvido é o lábio inferior (CASAL et al., 2010) sendo uma área de maior 

exposição à radiação solar que a do lábio superior, que é naturalmente mais 

protegido (BATISTA et al., 2010).  
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O risco para o desenvolvimento de neoplasias malignas depende do tipo, 

intensidade de exposição e da quantidade de melanina na pele. A porção UV do 

espectro solar pode ser dividida em três comprimentos de onda: UVA (315 nm – 

400 nm), UVB (280 nm – 315 nm) e UVC (100 nm – 280 nm) (UNSAL et al., 2018). 

Dentre estas, acredita-se que a UVB é responsável pela indução de processos 

neoplásicos. A inibição da divisão celular, indução de mutações e até a morte 

celular são influenciadas pela exposição elevada de radiação UV (UNSAL et al., 

2018). A exposição solar crônica pode estar associada com o consumo de tabaco 

e álcool nos casos de carcinoma epidermoide de lábio inferior, sendo importantes 

co-fatores etiológicos para o desenvolvimento neoplásico (BATISTA et al. 2010). 

O CELI pode se desenvolver a partir de condições pré-malignas, como a 

queilite actínica, mas também, de mucosa labial saudável (SALIHU et al., 2014; 

RIVERA et al., 2014). Clinicamente, apresenta-se como uma ulceração 

endurecida, indolor, crostosa e exsudativa que apresenta geralmente menos de 1 

cm no seu maior diâmetro no momento do diagnóstico (CASAL et al., 2010; 

UNSAL et al., 2018).  Pode ocorrer em qualquer parte do lábio inferior e pode 

ainda apresentar-se exofítico, úlcero infiltrativo ou verrucoso exibindo, na sua 

grande maioria, crescimento do tipo exofítico (ETEMAD-MOGHADAM, 

ALAEDDINI, 2017).  

A visibilidade de alterações no lábio inferior possibilita o diagnóstico 

precoce do carcinoma epidermoide de lábio, quando diagnosticado em seus 

estágios iniciais, um prognóstico favorável é esperado, com taxa de sobrevida de 

cinco anos, superior a 90% (SALIHU et al., 2014). Contudo, pode ocorrer 

metástase para os linfonodos cervicais em cerca de 5% a 20% dos casos, nestes 

pacientes, nos quais o envolvimento cervical é diagnosticado tardiamente, uma 

taxa de sobrevida de 5 anos torna-se inferior comparado aos pacientes sem 

envolvimento linfático, correspondendo entre 30-70% após 5 anos de seguimento 

da doença (HASSON, 2008).   

O prognóstico do carcinoma epidermoide correlaciona-se com diferentes 

fatores, incluindo estadiamento clínico, grau histológico do tumor e nível de 

envolvimento dos tecidos vizinhos (SILVEIRA et al., 2007; STRIEDER et al., 

2017).  
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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; DE 

MORAIS et al., 2017). Os sistemas de gradação histológica de malignidade 

(SGHM) para o CEO surgiram objetivando fornecer conhecimentos adicionais que 

pudessem explicar o comportamento biológico discrepante de tumores com 

características clínicas semelhantes (LOURENÇO et al., 2007; SZEWCZYK et al., 

2015). 

O tratamento de escolha para o CELI é a excisão cirúrgica, a depender da 

extensão (AGOSTINI et al., 2017; FUJIMURA et al., 2017). A terapia adjuvante 

com radioterapia é importante em casos recorrentes e metastáticos, tanto 

regionais quanto à distância (HANSON, 2008). Associado a essas condutas deve 

ser realizado o esvaziamento cervical, mesmo na ausência de metástases 

clinicamente identificáveis, pois a taxa de metástases ocultas é superior a 30% 

(MORETTI et al., 2011; UNSAL et al., 2018). Não há consenso em relação a uma 

adequada margem cirúrgica para os casos de CELI, as recomendações podem 

variar de 3 a 10 mm (FUJIMURA et al., 2017).  

Estudos demonstram que casos de CEO diagnosticados em estádios 

iniciais e tratados de acordo com o estabelecido pelo sistema TNM podem evoluir 

para recorrências locais e disseminação metastática, inclusive levando o paciente 

ao óbito (DE MORAIS et al., 2017; UNSAL et al., 2018). Através de tais 

constatações têm sido buscado outros fatores prognósticos capazes de 

suplementar o TNM. 

1.1.2 Gradação histopatológica de malignidade 

 Os diversos sistemas de gradação histopatológica de malignidade surgiram 

objetivando fornecer informações capazes de predizer o comportamento biológico 

discrepante dos carcinomas epidermoides (ALMANGUSH et al., 2015; BOXBERG 

et al., 2017).  

 Broders (1920) foi o primeiro a propor um método de gradação 

histopatológica para o carcinoma epidermoide oral, com base no grau de 

diferenciação das células neoplásicas, que classificou os tumores nos seguintes 
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estágios: Grau I (até 25% das células apresentam-se indiferenciadas), grau II (25-

50% das células apresentam-se indiferenciadas), grau III (50-75% das células 

apresentam-se indiferenciadas), grau IV (75-100% das células apresentam-se 

indiferenciadas). Para Broders (1920), tumores em estágios iniciais (I e II) 

apresentavam baixa probabilidade e recorrência e metástase, já os tumores em 

estágios avançados (III e IV) apresentariam maior tendência de desenvolvimento 

de metástase. 

 Anneroth, Batsakis e Luna (1987) desenvolveram um sistema de gradação 

histopatológica de malignidade para os carcinomas de cavidade oral levando em 

consideração parâmetros multifatoriais (Quadro 1). Este sistema objetiva propor 

uma classificação que não se restringisse apenas à avaliação das características 

histopatológicas das células neoplásicas, mas também da relação entre tumor e 

hospedeiro. Estes autores acreditam que a classificação de Broders teria um 

significado restrito para avaliação do prognóstico.  

No sistema de gradação proposto por Anneroth, Batsakis e Luna (1987), a 

avaliação das células neoplásicas compreende os parâmetros grau de 

ceratinização, o pleomorfismo nuclear e o número de mitoses nas áreas mais 

indiferenciadas do tumor, enquanto que a relação tumor hospedeiro é analisada 

por meio dos parâmetros padrão de invasão, o estágio de invasão e o infiltrado 

linfoplasmocitário, sendo que os parâmetros são graduados de 1 a 4. O fator 

limitador para este sistema de gradação é o fato de não poder ser utilizado em 

espécimes obtidos através de biopsias incisionais.  
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Quadro 1. Gradação histopatológica de Anneroth; Batsakis; Luna (1987).  

Sistema de Gradação Histopatológico Multifatorial 

Relativo à população celular do Tumor 

Parâmetros 

Morfológicos 

Pontuação 

1 2 3 4 

Estrutura Lençóis sólidos 

e/ou configuração 

papilar 

Fileiras e cordões Pequenos grupos de 

células 

Dissociação celular 

marcante 

Padrão de 

Ceratinização 

Altamente 

ceratinizado 

Ceratinização 

moderada 

Ceratinização mínima Sem ceratinização 

Aberrações 

Nucleares 

Poucos Moderadamente 

abundante 

Poucos núcleos 

grandes e anaplásicos 

Abundante e muitos 

núcleos grandes e 

anaplásicos 

Número de 

Mitoses 

Poucos (0-2) Número moderado 

(3-4) 

Numerosos (5-6) Extremamente 

numerosas 

Relativo à relação tumor-hospedeiro 

Parâmetros 

Morfológicos 

 Pontuação 

1 2 3 4 

Modo de 

Invasão 

Membrana basal 

bem definida 

Membrana basal 

menos nítida 

Membrana basal 

indistinguível 

Membrana basal 

indistinguível e invasão 

difusa 

Estágio de 

Invasão 

Duvidosa ou 

microinvasão 

Invasão nítida, 

mas envolvendo 

apenas a lâmina 

própria 

Invasão abaixo da 

lâmina própria 

Invasão massiva ampla 

e profunda 

Resposta 

Inflamatória 

Marcante Moderado Leve Nenhuma 

Fonte: Anneroth; Batsakis; Luna (1987). 

O front de invasão tumoral representa a área mais profunda do tumor, 

apresentando áreas mais anaplásicas, e elevado grau de dissociação celular 

quando comparada a de outras áreas do processo neoplásico. Assim, o front de 

invasão pode fornecer importantes informações na escolha de estratégias 

terapêuticas aos pacientes com câncer oral (BRYNE et al., 1989). No front de 

invasão ocorrem diversos eventos moleculares de importância para o crescimento 

tumoral como ganho e perda de moléculas de adesão, secreção de enzimas 
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proteolíticas, aumento da proliferação celular e angiogênese (BRYNE et al., 1989; 

COSTA et al., 2005; SANTOS et al., 2014).   

Bryne et al. (1992) avaliando somente as áreas mais anaplásicas nas áreas 

mais invasivas do tumor (front de invasão) atribuíram escores de 1 a 4 

dependendo da intensidade do grau de ceratinização, pleomorfismo nuclear, 

infiltrado linfoplasmocitário e o padrão de invasão (Quadro 2). Ao final da 

avaliação, os escores atribuídos a cada parâmetro histopatológico foram somados 

e classificados em grupos de acordo com o prognóstico da doença, sendo que um 

alto escore indicava um pobre prognóstico (BRYNE et al., 1992). Bryne et al. 

(1998) reforçaram a importância do front de invasão na avaliação do prognóstico 

de casos diagnosticados como carcinoma epidermoide oral.     

          Quadro 2. Classificação histopatológica de Bryne et al. (1992). 
 

Sistema de Gradação das Margens Invasivas 

                            Pontuação 

Características 

Morfológicas 

1 2 3 4 

Grau de 

Ceratinização 

Altamente ceratinizado 

(>50% das células) 

Moderadamente 

ceratinizado (20-50% 

das células) 

Ceratinização mínima 

(5-20% das células) 

Sem ceratinização 

(0-5% das células) 

Pleomorfismo 

Nuclear 

Pouco 

pleomorfismo nuclear 

(>75% das células 

maduras) 

Moderado 

pleomorfismo nuclear 

(50%-75% das células 

maduras) 

Abundante 

Pleomorfismo nuclear 

(25-50% das células 

maduras) 

Extremo 

Pleomorfismo 

nuclear (0-50% das 

células maduras) 

Padrão de 
Invasão 

Compressivo, bordas 
infiltrantes bem 

delineadas 

Infiltrante, cordões 
sólidos, bandas ou fios 

Pequenos grupos ou 
cordões de células 
infiltrantes (n>15) 

Marcante e 
disseminada 

dissociação em 
grupos pequenos 
e/ou em células 

individuais 
Infiltrado Linfo-
plasmocitário 

Marcante Moderado Leve Ausente 

Fonte: Bryne et al. (1992). 
 

Em 2005, Brandwein-Gensler et al. em um estudo com uma amostra de 

292 pacientes com CE oral, propuseram um sistema de gradação histopatológica 

cujo método aplicado a peças cirúrgicas, consiste na pontuação em três níveis 

(escores: 0, 1 e 3) de parâmetros histopatológicos (padrão de invasão, presença 

de infiltrado linfocítico e invasão perineural), sendo intitulado de modelo de risco 

histológico (Quadro 3). 
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Neste método são adotados os mesmos quatro padrões de invasão 

utilizados por Bryne et al. (1992) e acrescentado um quinto padrão de invasão, 

caracterizado  por um padrão de infiltração tumoral altamente disperso com, pelo 

menos, 1 mm de tecido normal interposto entre ninhos de células tumorais e o 

fronte de invasão do tumor. Similarmente ao sistema do front de invasão (Bryne 

et al., 1992), os escores são somados e classificados em três grupos de risco: 

baixo, quando a soma dos escores é igual a zero, intermediário, quando a soma 

dos escores é 1 ou 2 e alto risco quando a soma dos escores está entre 3 e 9. 

 
Quadro 3. Avaliação histopatológica de Risco para o CCE em boca proposta por 
Brandwein-Gensler et al. (2005). 

 
 Avaliação Histopatológica de Risco 

Valores Atribuídos 

Variável histopatológica 0 1 3 
Invasão Perineural Nenhuma Pequenos Nervos Grandes Nervos 
Infiltrado Linfocítico Contínuo Grandes Agregados Pouco ou nenhum 
Pior Padrão de Invasão Padrão 1,2 ou 3 Padrão 4 Padrão 5 
Pontuação de risco (Soma 
dos Pontos) 

Risco de Recorrência 
Local 

Probabilidade de 
Sobrevida Total 

Indicação para 
radioterapia adjuvante 

0 Baixo Boa Não 
1 ou 2 Intermediário Intermediária Não 
3 a 9 Alto Pobre Sempre 
    

Fonte: Brandwein-Gensler et al. (2005). 
 

A classificação histopatológica de malignidade proposta pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), em 2005, baseou-se no grau de diferenciação celular e 

permitiu o agrupamento dessa neoplasia maligna em três categorias (BARNES et 

al., 2005). Os carcinomas de células escamosas de cavidade oral, então, foram 

classificados em pouco, moderadamente e bem diferenciados. Os bem 

diferenciados foram assim denominados quando sua arquitetura tecidual se 

assemelha a um padrão normal de epitélio escamoso, já aqueles que se 

caracterizam como pouco diferenciados, evidenciam predomínio de células 

imaturas, numerosas mitoses típicas e atípicas, bem como mínima ceratinização 

(Quadro 4). 
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Quadro 4. Classificação histopatológica recomendada pela OMS (Barnes et al., 

2005). 

Gradação Histopatológica – 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 escamoso 

Fonte: Barnes et al., 2005. 

Almangush et al. (2014) desenvolveram uma nova proposta de sistema de 

gradação histopatológica denominada modelo BD onde “B” representa os “buds” 

(pequenos ninhos) de células tumorais e “D” representa a profundidade de 

invasão, demonstrando correlação significativa com a sobrevida de pacientes com 

carcinoma epidermoide de língua em estádios iniciais (ALMANGUSH et al., 2014).  

Os buds tumorais são definidos como a presença de células tumorais 

isoladas ou pequenos agrupamentos com menos de 5 células tumorais no fronte 

invasivo. A profundidade de invasão é medida desde a superfície do tumor até o 

ponto mais profundo de invasão. O ponto de corte para a contagem dos buds de 

células tumorais e para a profundidade de invasão foi estabelecido em 5 buds e 4 

mm, respectivamente (Quadro 5) (ALMANGUSH et al., 2014).  

O resultado da análise dos padrões histopatológicos do sistema 

estabelecido por Almangush et al. (2014) são classificados em três grupos: (1) 

Escore 0: tumor com profundidade de invasão <4mm e buds de células tumorais 

ausente ou < 5 no fronte invasivo; (2) Escore 1: o tumor deve ter uma das 

seguintes características: a - tumor com profundidade de invasão ≥ 4mm e <5 

buds de células no fronte invasivo ou b - tumor superficial (< 4mm), mas com alta 

atividade de ninhos de células no fronte invasivo (≥ 5 buds) e (3) Escore 2: tumor 

com profundidade de invasão ≥ 4mm e com alta atividade de ninhos de células no 

fronte invasivo (≥ 5 buds).  

 

 



32 

 

Quadro 5. Classificação recomendada por Almangush et al., (2014). 

GRADAÇÃO HISTOPATOLÓGICA BD 

Características Analisadas Descrição Histológica 

0 Tumor com <4mm de profundidade de 

invasão, e <5 buds tumorais (buds) no 

fronte de invasão 

 

1 Tumor com ≥4mm de profundidade de 

invasão, e <5 buds tumorais (buds) no 

fronte de invasão 

 

2 Tumor com ≥4mm de profundidade de 

invasão, e com alta atividade dos ninhos 

tumorais (≥5 buds tumorais) 

Fonte: Almangush et al., (2014). 

1.1.3 Transição epitélio-mesenquimal 

No tecido epitelial não alterado, as células formam camadas intimamente 

ligadas por estruturas especializadas de membrana. A adesão entre as células 

pertencentes ao tecido epitelial é um fenômeno fundamental para a manutenção 

da homeostasia do tecido (LIMA et al., 2017). A adesão celular ocorre através de 

diversos complexos celulares: junções aderentes (tight junctions), desmossomas, 

zônula oclusiva e junção comunicante (gap junction), cada uma delas com funções 

distintas (HUANG et al., 2016; ZHAO et al., 2016). 

A transição epitélio-mesênquima (TEM) é um processo biológico que 

permite que uma célula epitelial polarizada sofra modificações bioquímicas, 

moleculares e morfológicas, as quais geram a aquisição de um fenótipo de célula 

mesenquimal, cuja capacidade de migração, invasão e resistência a apoptose 

aumentam substancialmente (THIERY, 2002; HUANG et al., 2016). 

A TEM é um processo de grande importância durante o processo de 

embriogênese. O epitélio é passível de se adaptar, ganhando características 

morfológicas de aspecto mesenquimal, assim como o oposto (processo reverso à 

TEM, denominado transição mesênquima-epitelial ou TME) (THIERY, 2002; 

SCANLON et al., 2013). Posteriormente, foi demonstrado que, mesmo após sua 

completa diferenciação, o epitélio retém a capacidade de modificar seu fenótipo 
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sob a influência de estresse patológico ou associado ao reparo tecidual (HUANG 

et al., 2016; WU et al., 2017). 

Três tipos distintos de TEM foram categorizados: Tipo I gera células 

mesenquimais para que haja modificação da função tecidual e é importante no 

cenário embrionário; tipo II está associado ao reparo, cicatrização e regeneração 

tecidual; e o tipo III que ocorre em células epiteliais cancerosas, que se 

diferenciam genética (mutação) e epigeneticamente por modificações do DNA e 

das histonas que são herdáveis e não alteram a sequência de bases do DNA 

(VESUNA et al., 2008; SCANLON et al., 2013). 

Células geradas pela TEM do tipo III podem invadir e metastatizar através 

da circulação, gerando assim, manifestações sistêmicas da progressão da 

neoplasia (KALLURI; WEINBERG, 2009). O primeiro evento neste processo é a 

perda da polaridade das células epiteliais, que então se desprendem da 

membrana basal. A composição da membrana basal também se altera, 

modificando as interações e as vias de sinalização entre célula e matriz. 

Marcadores mesenquimais como a vimentina, começam a ser expressos, dando 

à célula um fenótipo mais fusiforme e propício à invasão (KALLURI; WEINBERG, 

2009; SCANLON et al., 2013). 

O próximo passo da transição é o switch angiogênico, que estimula a 

formação de novos vasos no microambiente tumoral e facilita o processo de 

malignização e formação de metástases (KALLURI; WEINBERG, 2009; HUANG 

et al., 2016). 

Algumas classes de marcadores epiteliais e mesenquimais têm sido 

utilizadas para determinar a presença de TEM em tecidos neoplásicos. Essas 

classes abrangem proteínas de superfície, marcadores do citoesqueleto (como 

vimentina, β-catenina) e fatores de transcrição (como SNAIL, SLUG e Twist) 

(ZEISBERG; NEILSON, 2009; OZAKI-HONDA et al., 2017). 

As mudanças bioquímicas associadas à TEM podem ser induzidas por 

muitos fatores de transcrição. Estudos recentes têm demostrado o papel 

importante das proteínas SNAIL e SLUG na mediação da TEM em eventos 
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celulares de migração, invasão, e sobrevivência, que podem levar à progressão 

de neoplasias epiteliais (TANG et al., 2015; ZHENG et al., 2015). 

A expressão do fator de transcrição Twist está envolvido na repressão de 

marcadores epiteliais, especificamente E-CAD, β-catenina e γ-catenina, ao 

mesmo tempo em que está envolvido na indução da expressão de marcadores 

mesenquimais, especificamente vimentina e fibronectina sendo estes também um 

marcador explorado em estudos que avaliam a TEM (YANG et al. 2004; TANG et 

al., 2015; OZAKI-HONDA et al., 2017). 

1.2 TWIST 

 A expressão da proteína Twist foi inicialmente descrita em 1983, sendo 

identificada primariamente em Drosophilas e demonstrou apresentar uma relação 

crucial na gastrulação e formação do mesoderma (SIMPSON, 1983). Em células 

humanas, alterações no gene TWIST foram identificadas primariamente na 

Síndrome de Saethre-Chotzen, doença autossômica dominante caracterizada por 

craniosinostose (GUENOU et al., 2006). 

 O gene TWIST localiza-se no braço curto do cromossomo 7 (7p21.2), 

consistindo de 2 éxons e codifica o fator de transcrição hélice-alça-hélice básico 

(bHLH), exercendo importante função no processo de embriogênese (YANG et al; 

2006; ZHOU et al., 2015; ZIDAR et al., 2017).  

 A superexpressão da proteína Twist é relatada em grande variedade de 

tumores, apresentando importante papel na progressão tumoral e metástase. Sua 

alta expressão está relacionado à baixa regulação da E-caderina e a indução da 

transição epitélio-mesênquima (ZHENG et al., 2012; DE FREITAS SILVA et al., 

2014; KONG et al., 2015; ZHOU et al., 2015;).  

A expressão da proteína Twist apresenta importante papel na progressão 

de processos neoplásicos (Figura 1). A sinalização do Twist pode influenciar a 

inativação de antagonistas Wnt, uma família de proteínas ligantes altamente 

conservadas importantes para o desenvolvimento normal das células 

(WALLERAND et al., 2010; NAJDI et al., 2011; DE FREITAS SILVA, 2011; SMITH 

et al., 2013).   
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Figura 1. Papel do Twist na aquisição do fenótipo maligno.  

 

Fonte: Adaptado. Urakami et al., 2006. 

Ao avaliar a supressão do Twist em linhagens de células de carcinoma 

mamário de alto grau, Yang et al. (2006) observaram que houve inibição do 

processo metastático, entretanto, a capacidade em formar tumores primários não 

foi afetada. Sasaki et al. (2009) ao realizarem análise Imunoistoquímica do Twist 

e E-caderina verificaram associação significativa com elevado risco de metástase 

e pior prognóstico em pacientes com câncer esofágico. 

Kong et al. (2015) avaliaram a expressão do Twist em câncer de cabeça e 

pescoço, apresentando uma relação estatisticamente significativa entre a alta 

expressão do Twist e presença de metástase linfonodal. Fan et al. (2013) 

mostraram uma forte marcação do Twist em Carcinoma epidermoide oral e 

redução da expressão de E-caderina, existinto uma forte tendência na correlação 

entre a alta expressão do Twist e metástases ganglionares. 

De acordo com Zhou et al. (2015) Twist pode exercer um importante efeito 

antiapoptótico em células tumorais, conferindo resistência ao tratamento 

antineoplásico, possivelmente associado ao Akt, uma família de proteínas que 
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está associada a uma série de processos celulares e mostram-se alteradas em 

uma variedade de neoplasias.  

No estudo de Abreu et al. (2014) a expressão da proteína Twist foi 

correlacionada a diminuição da taxa de sobrevida dos pacientes com carcinoma 

epidermoide oral, havendo uma alta expressão em pacientes fumantes, sugerindo 

que o fumo pode modular a expressão de marcadores TEM, dentre eles o Twist.     

De Freitas Silva et al. (2012) avaliaram a expressão do Twist associada à 

progressão do carcinoma epidermóide oral, onde foi verificada alta 

imunomarcação em tumores pobremente diferenciados, havendo uma contínua 

progressão na expressão de acordo com a progressão tumoral nos estágios de 

desenvolvimento neoplásico.  

1.3 E-CADERINA 

 As caderinas constituem uma família de glicoproteínas de adesão celular 

transmembranar dependentes de cálcio, que modulam uma grande variedade de 

processos, sendo essenciais para manutenção da integridade celular (BAUM et 

al.,2008; REN et al., 2016). 

 A E-caderina, codificada pelo gene CDH1 localizado no cromossomo 16q21 

apresenta-se envolvida no processo de manutenção da arquitetura tecidual e na 

adesão celular. As E-caderinas são compostas por três domínios, um 

citoplasmático (importante para a formação da adesão extracelular célula-célula), 

um transmembranar e o extracelular que se liga por meio de pontes homofílicas 

dependentes de cálcio (DINIZ-FREITAS et al. 2006; AHMED et al., 2014; REN et 

al., 2016). 

 A literatura aponta que a perda ou a expressão reduzida da E-caderina 

pode aumentar o risco de progressão tumoral, além de provocar o aumento da 

invasão, e o desenvolvimento de metástase (FAN et al., 2013; REN et al., 2016). 

Sendo assim, estudar o papel da E-caderina pode ser importante para aquisição 

de informações relacionadas ao mecanismo de progressão tumoral e também na 

identificação de novos alvos na terapia contra o câncer. 
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 Alterações arquiteturais do tecido epitelial, perda da polaridade celular, 

crescimento desregulado, invasão de tecidos adjacentes e mudanças nas 

propriedades de adesão das células neoplásicas estão relacionadas com a 

progressão tumoral e formação de metástases e, frequentemente, coincidem com 

a perda da adesão celular mediada por E-caderina (KAUR et al., 2013; REN et al., 

2016). 

A diminuição da expressão das E-Caderinas é o primeiro passo do 

fenômeno de TEM, portanto, uma etapa crítica na progressão do câncer pois 

favorece a disseminação hematogênica e linfogênica das células tumorais. Assim, 

a perda de E-caderina está comumente associada a um pior prognóstico (ZHAO 

et al., 2012a; FAN et al., 2013). 

Defeitos de expressão da E-caderina têm sido associados com origens 

epigenéticas como metilação e ou silenciamento transcricional. Um conjunto de 

fatores de transcrição têm sido associado à capacidade de repressão da E-

caderina, entretanto, as moléculas que participam da supressão podem diferir de 

acordo com o órgão em cada malignidade (ZHAO et al., 2012a; FAN et al., 2013; 

REN et al., 2016). 

Tais fatores de transcrição como o Twist, podem aumentar a capacidade 

invasiva e metastática de células cancerosas humanas, promovendo a baixa 

regulação de E-caderina e a indução de TEM (ZHAO et al., 2012b; FAN et al., 

2013; REN et al., 2016). 

Normalmente, a análise imunoistoquímica em tecido epitelial normal e 

tumores benignos apresenta uma marcação para E-caderina homogênea; no 

entanto, em tumores malignos a expressão torna-se heterogênea, com alterações 

quantitativas e qualitativas de marcação (ZHAO et al., 2012a). 

 A relação entre a expressão imunoistoquímica da E-caderina e o grau de 

diferenciação histopatológico do carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço foi 

avaliado primariamente por Schipper em 1991.  Okamoto et al. (2002) propuseram 

estudar a expressão imunoistoquímica da E-caderina correlacionada com 

parâmetros clínicos de metástase linfonodal, não havendo relação 

estatisticamente significativa no estudo.  
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Diniz-Freitas et al. (2006) avaliaram a expressão imunoistoquímica da E-

caderina em 47 casos de carcinoma epidermóide oral e sua relação com os 

achados clínico-patológicos, constatando relação significativa entre a expressão 

reduzida da E-caderina e o padrão histopatológico mais invasivo e presença de 

metástases linfonodais. Ren et al. (2016) realizaram uma revisão sistemática 

objetivando analisar a expressão da E-caderina no carcinoma epidermoide oral e 

apontaram relação da expressão da E-caderina com o prognóstico dos casos 

analisados de carcinoma epidermoide oral dentre os estudos selecionados. 

   Estudo realizado por de Freitas Silva et al. (2011) em lesões 

potencialmente malignas e carcinomas epidermoides orais aponta que a E-

caderina e o Twist apresentam características que os colocam como candidatos 

a marcadores biológicos relacionados ao processo de progressão neoplásica. 

Achados semelhantes foram evidenciados no estudo de Fan et al. (2013). 
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2 PROPOSIÇÃO 

 O presente estudo se propôs a avaliar, por análise imunoistoquímica, a 

expressão das proteínas Twist e E-caderina no carcinoma epidermoide de lábio 

inferior, investigando possíveis associações com parâmetros clínico-patológicos e 

relação entre as proteínas, visando contribuir com o maior entendimento do papel 

destes biomarcadores no comportamento biológico tumoral. 
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3 ARTIGO   

3.1 APRESENTAÇÃO 

 Como resultado da execução deste projeto, 1 artigo é apresentado nesta 

dissertação: “Imunoexpressão das Proteinas Twist e E-Caderina em Carcinoma 

Epidermoide de Lábio Inferior”. O referido artigo será submetido ao periódico Oral 

Disease (Qualis Odontologia A1). 
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Resumo 

OBJETIVO: O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a expressão de Twist e E-caderina 

em Carcinoma Epidermoide de Lábio Inferior (CELI) e a sua relação com parâmetros 

clínico-patológicos (tamanho do tumor primário, metástase linfonodal regional, estádio 

clínico, desfecho, recidiva e grau histopatológico de malignidade). Também foi avaliada 

possível correlação entre as duas proteínas.  

MATERIAIS E MÉTODOS: Cinquenta e nove CELIs foram analisados por meio da 

técnica da imunoistoquímica de forma semi-quantitativa.  Para análise dos sistemas de 

gradação histopatológica de malignidade, foram utilizados os sistemas propostos por Bryne 

et al. (1992), Brandwein-Gensler et al. (2005) e Almangush et al. (2014).   

RESULTADOS: Foi observada maior expressão de E-caderina em CELIs classificados 

em estádios clínicos iniciais (estádio I e II) (p < 0,05) e maior expressão de E-caderina 

(geral e membranar) em casos com sobrevida livre da doença após 5 anos de seguimento 

(p < 0,05). Em relação à proteína Twist, foi encontrada maior expressão em lesões 

classificadas em estádios tardios (III e IV), com recidiva e de alto grau de malignidade. 

Evidenciou-se, ainda fraca correlação positiva significativa entre a imunoexpressão nuclear 

de Twist e a expressão citoplasmática de E-caderina (p = 0,046). Por sua vez, observou-se 

correlação negativa significativa, entre a expressão citoplasmática de Twist e a expressão 

membranar de E-caderina (p = 0,028). 

CONCLUSÃO: Os resultados do presente estudo sugerem o potencial envolvimento das 

proteínas Twist e E-caderina na modulação de eventos relacionados ao pior prognóstico do 

CELI. 

Palavras-Chave: Carcinoma Epidermoide Oral, Imunoistoquímica, Fatores de 

Transcrição, Twist, Caderinas, Prognóstico. 
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Introdução 

 O carcinoma epidermoide é a neoplasia maligna de maior acometimento em 

cavidade oral, representando aproximadamente 90% de todos os processos neoplásicos 

diagnosticados neste sítio anatômico (Lin et al., 2015, Oliveira et al., 2015).  

 O carcinoma epidermoide de lábio inferior (CELI) origina-se do vermelhão do 

lábio (Batista et al., 2010, Alaeddini & Etemad-Moghadam, 2016). Em relação às 

características clínicas, o CELI pode apresentar diversos aspectos de acordo com o estágio 

da doença, variando desde placas brancas e/ou avermelhadas de superfície irregular, 

evidenciando-se como um aumento endofítico ou exofítico (Tseng et al., 2017). Pode 

apresentar crescimento e invasão local avançado, atingindo estruturas adjacentes e 

realizando metástase local e a distância (Casal et al., 2010, Rivera & Venegas, 2014). 

 Histologicamente, caracteriza-se pela proliferação de células neoplásicas 

exibindo perda de isomorfismo celular com relação núcleo/citoplasma alterada, núcleos 

pleomórficos, nucléolos evidentes e cromatina dispersa (Unsal et al., 2018). 

 A carcinogênese oral é um processo multifásico, onde componentes genéticos 

levam à desregulação de vias de sinalização celular que controlam funções celulares 

básicas, como divisão, diferenciação e morte celular (Salihu et al., 2014, Alaeddini & 

Etemad-Moghadam, 2016). Twist é um fator de transcrição altamente conservado que 

pertence à família das proteínas “basic helix-loop-helix”, que através da repressão da E-

caderina atua como um importante regulador do fenótipo mesenquimal (Zhu et al., 2017). 

Ainda não se encontra totalmente esclarecido o papel do Twist no carcinoma epidermóide 

de cabeça e pescoço, no entanto, estudos demonstram que este fator de transcrição parece 

estar associado ao processo de transição epitélio-mesênquima, aumentando a capacidade 

do processo neoplásico de disseminação e invasão local e a distância (De Freitas Silva et 

al., 2014, Zhou et al., 2015, Göppel et al., 2017). 
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 Poucos estudos avaliaram a associação do Twist e E-caderina relacionado ao 

desenvolvimento e progresso do câncer oral e, até o momento, não há estudos na literatura 

sobre a expressão dessas duas proteínas no CELI.  

 Desta forma, o presente estudo propõe avaliar a imunoexpressão do Twist e E-

caderina em CELI, com o objetivo de relacionar esses resultados com os aspectos clínico-

patológicos, em relação à presença e ausência de metástase em linfonodos regionais, 

estadiamento clínico TNM e gradação histológica de malignidade. Por meio desta 

investigação, pretende-se obter dados que contribuam com o melhor entendimento a 

respeito do papel destas proteínas no comportamento biológico do CELI. 

Materiais e Métodos 

Considerações éticas 

 O projeto desenvolvido objetivando o desenvolvimento da presente pesquisa foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Liga Norteriograndense Contra o Câncer 

(CEP/LNRCG) para avaliação, sendo aprovado sob o parecer nº 2.041.425 (Anexo 1).  

Caracterização do estudo 

 A presente pesquisa consiste em um estudo de coorte transversal retrospectivo 

com análise comparativa das características clínico-patológicas e da expressão 

imunoistoquímica das proteínas Twist e E-caderina em uma amostra de carcinoma 

epidermoide de lábio inferior diagnosticados no Serviços de Anatomia Patológica da Liga 

Norte Riograndense Contra o Câncer. 
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Amostra 

 A seleção da amostra foi intencional e não probabilística, constituída de 59 casos 

de CELI. Para análise histopatológica e imunoistoquímica foram utilizadas as peças 

cirúrgicas dos casos selecionados fixadas em formal a 10%, incluídas em parafina e 

arquivadas no Serviço de Anatomia Patológica da Liga Norte Riograndense Contra o 

Câncer.  

Análise histopatológica 

 Para esta análise, foram obtidos cortes histológicos com 5 µm de espessura e 

submetidos à coloração de rotina da hematoxilina e eosina. Foram realizadas análises da 

gradação histopatológica de malignidade dos espécimes de acordo com os sistemas de 

gradação desenvolvidos por Bryne et al. (1992), Brandwein-Gensler et al., (2005) e 

Almangush et al. (2014). 

 As avaliações dos sistemas de gradação histopatológicos de malignidade foram 

realizadas por três examinadores, previamente calibrados. Os casos cujas classificações de 

malignidade determinadas pelos examinadores apresentaram discordância foram 

resolvidos por consenso. Os dados referentes aos aspectos clínicos e gradação histológica 

de malignidade foram anotados em fichas apropriadas 

Análise imunoistoquímica 

 Para a análise imunoistoquímica, foram obtidos cortes com 3 µm de espessura, 

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

de organosilano (3-aminopropiltrietoxisilano, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA). 

Os anticorpos anti-Twist (Policlonal; Boster Biological Technology; Pleasanton, CA, 

USA) e anti-E-caderina (Monoclonal, NCH-384; DAKO, Glostrup, Dinamarca) foram 

diluídos (anti-twist diluído em 1:1000 e anti-E-caderina diluído em 1:50) em solução 
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diluente Diamond (Cell Marque; Rocklin CA, USA). O tempo de incubação foi de 60 

minutos para o anticorpo anti-Twist e overnight para anti-E-caderina.  

 Todos os espécimes submetidos ao processamento imunoistoquímico foram 

escaneados pelo Scanner Panoramic MIDI (3DHISTECH® Kft.29-33, Konkoly-Thege M. 

str. Budapest, Hungary, H-1121) e as imagens obtidas visualizadas através do software 

Panoramic Viewer 1.15.2 (3DHISTECH® Kft.29-33, Konkoly-Thege M. str. Budapest, 

Hungary, H-1121). As imunomarcações do Twist e E-caderina foram analisadas por um 

examinador previamente calibrado. O estudo imunoistoquímico foi do tipo cego, no qual o 

avaliador não obteve acesso aos dados clínicos dos casos selecionados.  

 A avaliação da expressão imunoistoquímica das proteínas Twist e E-caderina 

foram efetuadas utilizando-se um sistema baseado no método descrito por Zhang et al. 

(2007) e De Freitas Silva et al. (2014), sendo realizada a análise no front de invasão 

neoplásico. Esta avaliação leva em consideração 4 escores que estimam a proporção de 

células neoplásicas positivas, escore 1 (<25% das células neoplásicas positivas); escore 2 

(imunoexpressão ≥25% a <50%); escore 3 (≥50% a <75%); escore 4 (75% ou mais). A 

imunomarcação de Twist foi considerada positiva quando localizada no citoplasma ou no 

núcleo e a da E-caderina, quando localizada em região citoplasmática ou membranar.  

Análise estatística 

 Os resultados obtidos com os estudos clínicos, morfológicos e imunoistoquímico 

foram submetidos à análise estatística com o auxílio do programa Statistical Package for 

the Social Sciences (versão 20.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA). A princípio, foi realizada 

análise descritiva dos dados e, em seguida, os testes estatísticos foram aplicados. 

 Os dados obtidos com os escores da imunoexpressão da E-caderina e Twist em 

CELI foram submetidos à análise de distribuição, por meio do teste de Kolmogorov-

Smirnov, o qual revelou ausência de distribuição normal. Dessa forma, as comparações das 
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medianas dos escores de expressão da E-caderina e da proteina Twist de acordo com os 

parâmetros clínico-patológicos foram realizadas por meio do teste não paramétrico de 

Mann-Whitney. Possíveis associações do grau histopatológico de malignidade 

determinado pelos sistemas de gradação histopatológica de malignidade (SGHM) (Bryne 

et al., 1992; Brandwein Gensler et al., 2005; Almangush et al., 2014) com os parâmetros 

clínicos foram avaliadas por meio do Qui-quadrado, ou quando aplicável, o teste exato de 

Fisher. 

 Adicionalmente, para determinar possíveis correlações entre os escores de 

imunoexpressão da E-caderina e do Twist no CELI, foi utilizado o teste não paramétrico 

de correlação de Spearman. Para todos os testes estatísticos utilizados no presente estudo, 

foi considerado um nível de significância de 5% (p < 0,05). 

Resultados 

Análise Clínico-patológica 

 59 casos de CELI diagnosticados entre janeiro de 2003 e janeiro de 2012 na Liga 

Norte Riograndense Contra o Câncer foram incluídos no presente estudo. A amostra foi 

constituída maioritariamente por pacientes do sexo masculino (74.6%), com idade superior 

a 50 anos (89.8%). As características clínico-patológicas dos casos selecionados podem ser 

visualizadas nas tabelas 1 e 2. Os casos selecionados em nossa amostra deveriam apresentar 

obrigatoriamente o tempo mínimo de 5 anos de seguimento ou registro de óbito.  

 Em relação à análise de potenciais fatores etiológicos associados ao processo 

neoplásico, 67.8% dos pacientes apresentavam exposição solar crônica, o tabagismo foi um 

hábito comumente encontrado na amostra selecionada (69.5%) e o etilismo não foi um 

achado frequente dentre os casos incluídos no estudo (25.4%). 
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 No que concerne ao estadiamento clínico TNM, os estádios iniciais I/II foram os 

mais frequentes em nossa amostra (57.7%). Tumores T1/T2 foram os mais comumente 

documentados no momento do diagnóstico (81.3%), a presença de metástase linfonodal com 

diagnóstico clínico e histopatológico foi documentada em 32.2% dos casos, com maior 

frequência do estágio N1 (25.4%). 

 A ressecção cirúrgica associada ao esvaziamento cervical foi a modalidade de 

tratamento mais empregada (44.1%). A recidiva foi um achado incomum, ocorrendo em 

16.9% dos casos analisados e, em relação ao desfecho clínico, 86.4% apresentaram sobrevida 

livre de doença do processo neoplásico após 5 anos de seguimento.  

 A análise morfológica dos casos de CELI segundo o modelo proposto por Bryne 

et al., (1992) demonstrou que 54. 2% dos casos foram classificados como de alto grau. O 

modelo de gradação proposto por Brandwein-Gensler et al. (2005), evidenciou que 

30.5%dos casos foram classificados como de baixo risco, 50.8% como risco intermediário 

e 18.6% foram classificados como casos de alto risco.  Na análise morfológica utilizando 

o sistema proposto por Almangush et al. (2014), identificou-se maior frequência de casos 

classificados como risco intermediário (49.2%) e alto risco (32.2%), comparado aos casos 

classificados como de baixo risco (18.6%). Detalhamento dos parâmetros histopatológicos 

analisados pode ser visualizado na tabela 2. 

Análise imunoistoquímica 

E-caderina 

 Em todos os casos de CELI avaliados, foi observada imunoexpressão de E-

caderina, sendo considerada positiva quando apresentava coloração acastanhada 

citoplasmática e membranar independente da intensidade, sendo avaliadas as áreas 

localizadas no front de invasão (Figs. 1A e 1B).  
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 Observava-se na análise imunoistoquímica perda gradual da expressão 

membranar da e-caderina de acordo com o grau de dissociação das células neoplásicas no 

front de invasão, evidenciando comumente imunoexpressão citoplasmática ou total perda 

de expressão em áreas de pequenos ninhos neoplásicos (Fig. 1B). 

 Ao relacionar a expressão de E-caderina com os parâmetros clínicos, em relação 

ao tamanho/extensão do tumor, a mediana dos escores de E-caderina total no front invasivo 

foi 3 nas lesões classificadas como T1 e de 2.5 nas lesões classificadas como T2 – T4, sem 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p = 0.244) (Tabela 3). De forma 

similar, não foram encontradas diferenças significativas entre o tamanho do tumor e a 

imunoexpressão membranar (p = 0.522) e citoplasmática (p = 0.153) de E-caderina nas 

células tumorais do front invasivo (Tabela 3).  

 Em relação à metástase linfonodal regional, embora sem diferenças 

significativas, observou-se uma tendência a maiores valores da mediana da expressão de 

E-caderina total e membranar nos CELI sem metástase quando comparados ao grupo com 

metástase linfonodal (Tabela 3). Ademais, evidenciou-se uma tendência a maior mediana 

da expressão de E-caderina citoplasmática no CELI com metástase em comparação com os 

casos sem metástase linfonodal regional (p = 0.107) (Tabela 3). 

 Como a metástase à distância foi um achado incomum, presente em 4 casos na 

amostra avaliada, não foram realizadas análises estatísticas para aferir possíveis diferenças 

na expressão de E-caderina e Twist em relação a este parâmetro clínico.  

 Considerando o estádio clínico, CELI em estádios clínicos iniciais (I e II) 

exibiram maiores valores de mediana da expressão de E-caderina total (p = 0.035) e 

membranar (p = 0.022) em comparação com os tumores em estádios clínicos mais 

avançados (III e IV).  Por sua vez, tumores em estádios clínicos mais avançados revelaram 
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maiores valores de mediana da expressão citoplasmática de E-caderina quando comparados 

com os tumores classificados em estádios iniciais (p = 0.008) (Tabela 3). 

 Em relação ao desfecho clínico, após decorrido tempo mínimo de 5 anos de 

seguimento, foram observados maiores valores de mediana dos escores de E-caderina total 

(p = 0.045) e membranar (p = 0.022) nos casos com remissão em comparação aos casos 

que tiveram óbito como desfecho. Não foram encontradas diferenças significativas entre o 

desfecho e a imunoexpressão citoplasmática de E-caderina nas células tumorais do front 

invasivo (p = 0.075) (Tabela 3).  

 Adicionalmente, não foram encontradas diferenças significativas entre a 

presença de recidiva e a imunoexpressão total (p = 0.948), membranar (p = 0.841) e 

citoplasmática (p = 0.309) de E-caderina nos CELI. 

 Em relação às gradações histopatológicas de malignidade, não se constatou 

diferença significativa entre a expressão total, membranar e citoplasmástica de E-caderina 

nos CELI e os três sistemas de gradação analisados (p > 0.05). Por sua vez, verificou-se 

tendência de maior expressão de E-caderina total em lesões de baixo grau (Bryne et al., 

1992) e de baixo risco de acordo com os sistemas propostos por Brandwein Gensler et al. 

(2005) e por Almangush et al. (2014), embora sem diferenças significativas (p > 0.05) 

(Tabela 3 e 4). 

Twist 

 Semelhante aos achados imunoistoquímicos da E-caderina, em todos os casos de 

CELI avaliados, observou-se imunoexpressão de Twist, que foi considerada positiva 

quando apresentava coloração acastanhada citoplasmática e nuclear independente da 

intensidade, sendo avaliadas as áreas localizadas no front de invasão neoplásico (Figs. 1C 

e 1D). Resultados obtidos na análise imunoistoquímica da proteína Twist podem ser 

visualizados na tabela 5. 
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 Destaca-se na análise imunoistoquímica uma continuidade da expressão do Twist 

de forma homogênea no front de invasão dos casos de CELI analisados, independente do 

grau de disseminação do processo neoplásico e localização, seja em áreas centrais ou 

periféricas. Em contraponto com a E-caderina, a expressão da proteína Twist mantinha-se 

mesmo em áreas neoplásicas mais dissociadas. 

 Não houve diferença estatisticamente significativa entre o tamanho do tumor e a 

imunoexpressão da proteina Twist. Entretanto, observou-se maior imunoexpressão 

citoplasmática em casos de CELI que apresentaram metástase regional (p = 0.048), assim 

como se detectou tendência dos casos com metástase regional apresentarem maior taxa de 

expressão nuclear (p = 0.420) e total (p = 0.062). 

 Levando-se em consideração o estadiamento clínico, CELI em estádios avançados 

(III e IV) exibiram maiores valores de mediana da expressão de Twist total (p < 0.0001), 

nuclear (p = 0.006) e citoplasmático (p = 0.001) em comparação com os tumores em 

estádios clínicos iniciais (estágios I e II).  

 Em relação à taxa de recidiva dos casos de CELI associados à expressão da 

proteína Twist, houve relação significativa entre a alta taxa de imunoexpressão total (p = 

0.026), nuclear (p = 0.007) e citoplástica (p = 0.007) em casos com recidiva, quando 

comparado aos casos que não apresentaram recidiva clínica (Tabela 5). Na análise do 

desfecho clínico, foram observados maiores valores da expressão citoplasmática (p = 

0.017) da proteína Twist em casos de pacientes que vieram a óbito, comparados aos que 

tinham apresentado remissão da doença. 

 Avaliando os sistemas de gradações histopatológicas correlacionados com a 

expressão da proteína Twist, foi observada maior taxa de expressão total (p = 0.003), 

nuclear (p = 0.021) e citoplasmática (p = 0.029) em casos classificados como de baixo grau 

pelo sistema proposto por Bryne et al. (1992). Houve, ainda, relação estatisticamente 
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significativa entre a alta expressão total da proteína Twist em tumores classificados como 

de alto risco pelo sistema de gradação desenvolvido por Brandwein-Gensler et al. (2005), 

não ocorrendo resultados significativos ao avaliar os níveis nuclear e citoplasmático 

separadamente. Não houve achados estatísticos significativos ao avaliar o sistema de 

gradação histopatológico proposto por Almagush et al. (2014) relacionado a expressão da 

proteína Twist (Tabela 6). 

Correlação entre a imunoexpressão de Twist e E-caderina em CELI 

 O teste de correlação de Spearman demonstrou relação positiva fraca, estatisticamente 

significativa, entre a imunoexpressão nuclear de Twist com a expressão citoplasmática de 

E-caderina (r = 0.261; p = 0.046). Além disso, também foi encontrada correlação negativa 

fraca significativa, entre a imunoexpressão citoplasmática de Twist e a expressão 

membranar de E-caderina (r = -0.286; p = 0.028) (Tabela 7) (Figs. 1E e 1F). Por sua vez, 

não foram encontradas correlações significativas entre a imunoexpressão de Twist geral e 

a expressão geral, membranar e citoplasmática de E-caderina (p > 0.05), assim como não 

foram encontradas correlações entre a expressão nuclear de Twist e a expressão geral e 

membranar de E-caderina (p > 0.05). Adicionalmente, não foram encontradas correlações 

entre a imunoexpressão citoplasmática de Twist e a expressão geral e citoplasmática de E-

caderina (p > 0.05) (Tabela 7). 

Associação dos SGHMs com os parâmetros clínicos em CELI  

 Ao relacionar os parâmetros clínicos com a gradação histopatológica de 

malignidade no front de invasão tumoral proposta por Bryne et al. (1992), não foram 

encontradas associações estatisticamente significativas (p >0.05) (Tabela 8).  

 Em relação ao SGHM proposto por Brandwein-Gensler, o teste exato de Fisher 

revelou associação significativa de lesões de riscos intermediário e alto com estádios clínicos 
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mais avançados (III e IV) (p = 0.048). Por sua vez, associações deste sistema com os outros 

parâmetros clínicos estudados não foram encontradas (p > 0.05). De forma similar, para o 

modelo histopatológico proposto por Almangush et al. (2014), o teste exato de Fisher 

demonstrou associação estatisticamente significativa entre os casos de CELI de risco 

intermediário e alto com estádios clínicos mais avançados (III e IV) (p =0.017), associações 

deste SGHM com os outros parâmetros clínicos não foram encontradas (p > 0.05) (Tabela 

8). 

Discussão 

 Acredita-se que as características biomoleculares dos processos neoplásicos 

desempenhem um papel fundamental no processo de dissociação e invasão tumoral (Guang 

et al., 2017, Rivera et al., 2017). O carcinoma epidermoide oral, apesar de apresentar 

aspecto morfológico característico, em nível molecular apresenta características distintas 

que precisam ser elucidadas objetivando compreender de forma mais abrangente seu 

comportamento biológico, assim como guiar o tratamento mais adequado de acordo com a 

avaliação do prognóstico (Agrawal et al., 2011). 

 Levando em consideração a localização anatômica do CELI, estudos apontam 

características biológicas distintas dos casos diagnosticados em região intra-oral, 

assemelhando-se mais frequentemente aos casos de carcinoma epidermoide cutâneo 

(Salihu et al., 2014, Strieder et al., 2017). Escassos estudos apontaram a relação entre as 

proteínas Twist e E-caderina no processo de transição epitélio-mesênquima em casos de 

carcinoma epidermoide intra-oral (Gong & Yan, 2012, Krisanaprakornkit & Iamaroon, 

2012, Fan et al., 2013; de Freitas Silva et al., 2014). Este é o primeiro estudo a avaliar 

possíveis associações entre as imunoexpressões das proteínas Twist e E-caderina com os 

parâmetros clínico-patológicos em CELI. 

 Etemad-Moghadam et al. (2015) relatam a existência de dois fenótipos 

característicos no processo de invasão neoplásica, podendo ocorrer através da 

disseminação celular individual, neste caso ocorrendo perda da expressão de E-caderina e 

aumento da imunomarcação de reguladores negativos de marcadores de adesão celular 

como Twist. Uma segunda via do processo de invasão celular estaria associada à 
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disseminação através de ninhos e brotamentos neoplásicos coesos, em tal caso mantém-se 

presente a expressão da E-caderina e uma segunda via do processo de disseminação 

neoplásica mediada pela podoplanina seria ativada (Alaeddini et al., 2015, Etemad-

Moghadam et al. 2015, Etemad-Moghadam & Alaeddini et al., 2017). Os achados do 

presente estudo apontam uma possível associação entre a superexpressão do Twist e 

subexpressão da E-caderina relacionada ao estadiamento clínico do tumor, podendo indicar 

que os casos de CELI sigam o modelo de invasão neoplásica caracterizado pelo processo 

de transição epitélio-mesênquima em padrão individual, assim como proposto por Etemad-

Moghadam et al. (2015).  

 Zhu et al. (2017) ao analisarem a expressão do Twist em casos de carcinoma 

epidermoide de cabeça e pescoço, usando dados de sequenciamento de DNA do Atlas do 

Genoma do Câncer, concluíram que a expressão do Twist encontrava-se intimamente 

associada a um pior prognóstico em casos de pacientes fumantes do sexo masculino, não 

encontrando a mesma relação em pacientes não fumantes e/ou do sexo feminino. Nossa 

amostra foi composta predominantemente por pacientes fumantes do sexo masculino e de 

forma semelhante, poderíamos sugerir que a alta expressão do Twist e sua relação com 

marcadores associados ao prognóstico, poderiam estar associadas a tais características. 

 O Twist é considerado um fator de transcrição nuclear e para desempenhar sua 

função a localização nuclear é fundamental, para tal, o sinal de localização nuclear (NLS) 

apresenta um papel fundamental (Spencer et al., 2015, Govindarajalu et al., 2017). 

Acredita-se que os NLS 37RKRR40 e 73KRGKK77 apresentam papel determinante na 

regulação da proteína Twist no núcleo celular, e a perda da função de tais NLSs estão 

associados à disseminação da imunoexpressão do Twist em região citoplasmática (Singh 

& Gramolini, 2009, Qian et al., 2012). A expressão citoplasmática do Twist foi um achado 

frequente em nosso estudo, assim como em outros estudos que avaliaram sua 

imunoexpressão em casos de carcinoma epidermoide em região de cabeça e pescoço 

(Wushou et al., 2012; Xheng et al., 2012; Zheng J & Nan X, 2012, Freitas Silva et al., 

2014), indicando assim a perda da atividade das NLSs no carcinoma epidermoide. 

 A E-caderina atua no processo de adesão celular em tecido sem alterações 

neoplásicas e comumente sua marcação imunoistoquímica encontra-se localizada em 

região membranar (Sakamoto et al., 2012, Ren et al., 2016). A expressão citoplasmática 

da E-caderina encontra-se frequentemente associada a tumores em estádios avançados 
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(Zhao et al., 2012; Pereira et al., 2016). Tais achados também foram encontrados em nosso 

estudo onde houve relação da imunoexpressão citoplasmática associado ao estadiamento 

clínico avançado dos casos de CELI. 

 Várias hipóteses relacionadas à expressão da E-caderina no citoplasma celular 

foram desenvolvidas, dentre elas, falha no processo de translocação da proteína para região 

membranar, assim como diminuição da expressão da proteína em região membranar, 

levando à incapacidade da função básica de adesão celular e, consequentemente, migração 

para região citoplasmática (Kaur et al., 2009; Farahani et al., 2014). 

 A possível relação entre as imunomarcações das proteínas Twist e E-caderina 

vem sendo motivo de estudo, objetivando avaliar o valor prognóstico de tal associação no 

processo de transição epitélio-mesênquima, assim como na avaliação do prognóstico de 

processos neoplásicos. Diversos estudos apontaram que a expressão citoplasmática do 

Twist encontra-se associada â um pior prognóstico, assim como o aumento de tal expressão 

associa-se a perda da imunomarcação da E-caderina membranar (Zhang et al., 2007, 

Krisanaprakornkit & Iamaroon, 2012, Fan et al., 2013; de Freitas Silva et al., 2014, 

Abdelrahman et al., 2017).  

 A expressão do Twist citoplasmático também vem sendo associada à resistência 

ao tratamento adjuvante. Zang et al. (2017) ao analisarem casos de carcinoma epidermoide 

esofágico observaram que o Twist e STAT3 apresentaram importante associação 

relacionada à resistência ao tratamento radioterápico. A depleção do Twist no mesmo 

estudo não apenas reverteu o processo de transição epitélio-mesênquima, como também 

atenuou a resistência ao tratamento radioterápico. 

 Devido à função do Twist como um fator de transcrição, alguns estudos não 

consideram sua expressão citoplasmática (Yuen et al., 2007, Vered et al., 2010, Wushou 

et al., 2012). Entretanto, foi observado que a expressão citoplasmática do Twist encontra-

se presente em uma variedade de processos neoplásicos, seja através da análise de 

anticorpos monoclonais ou policlonais, e comumente encontra-se associada a um pior 

prognóstico (Zhou et al., 2012, de Freitas Silva et al., 2014, Zhou et al., 2015).  

 Sakamoto et al. (2012) realizaram análise imunoistoquímica das proteínas Twist 

e E-caderina em carcinoma epidermoide de língua oral e consideraram apenas a expressão 

nuclear do Twist; entretanto, através de tal avaliação não foi evidenciada relação Twist/E-
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caderina. Isto também sugeriu que a expressão citoplasmática esteja relacionada com o 

processo de desdiferenciação dos tumores. Yuen et al. (2007) e Abdelrahman et al. (2017) 

evidenciaram relação significativa entre o aumento da expressão citoplasmática do Twist 

e perda da expressão membranar ou expressão aberrante citoplasmática da E-caderina em 

câncer de próstata e tal associação encontrava-se presente em processos neoplásicos de pior 

prognóstico. 

 Em nosso estudo, a superexpressão do Twist citoplasmático encontrava-se 

associada significativamente à perda da expressão da E-caderina membranar. Além disso, 

a expressão do Twist nuclear encontrava-se associada positivamente à expressão da E-

caderina citoplasmática. Tais características indicam que a imunoexpressão da proteína 

Twist pode atuar no controle do processo de perda da expressão membranar, assim como 

na expressão aberrante da E-caderina em região citoplasmática, levando à perda da função 

básica da proteína e consequentemente maior capacidade de dissociação e invasão 

neoplásica.  

 Estudos anteriores encontraram relação estatisticamente significativa entre a 

expressão do Twist com o sistema de gradação histopatológico de malignidade proposto 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (Gong & Yan, 2012, Krisanaprakornkit & 

Iamaroon, 2012, Fan et al., 2013; de Freitas Silva et al., 2014). Até o presente momento, 

este é o primeiro estudo que avaliou a expressão da proteína Twist relacionado aos sistemas 

de gradação propostos por Bryne et al. (1992), Brandwein-Genrsler et al. (2005) e 

Almangush et al. (2014), ocorrendo associação estatisticamente significativa entre a 

imunomarcação do Twist geral com o sistema de gradação proposto por Brandwein-

Gensler et al. (2005). Em nosso estudo, os sistemas de Brandwein-Gensler et al. (2005) e 

Almangush et al., (2014) foram os únicos a apresentar relação com o estadiamento clínico 

do tumor.  

 Alaeddini et al. (2015) avaliaram o sistema de gradação histopatológico de 

Brandwein-Gensler et al. (2005) como um preditor de prognóstico em carcinoma 

epidermoide de lábio inferior, encontrando relação estatisticamente significativa entre o 

modelo de gradação proposto com o estadiamento clínico, recidiva e desfecho clínico. 

  Strieder et al. (2017) encontraram associação entre o sistema de gradação 

proposto por Almangush et al. (2014) e Brandwein-Gensler et al. (2005) e o prognóstico 
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de pacientes com CELI, entretanto, observaram que o sistema proposto por Almangush et 

al. (2014) possui uma associação mais significativa comparado ao sistema proposto por 

Brandwein-Gensler et al. (2005), afirmando que o parâmetro relacionado ao infiltrado 

inflamatório era um fator que comumente condicionava os pacientes ao estado de risco 

intermediário dentre os casos de CELI, achado este não observado em nosso estudo. Santos 

et al. (2014) apontaram forte associação entre o sistema de gradação de Brandwein-Gensler 

et al. (2005) e o prognóstico de pacientes com CELI, o parâmetro relacionado ao infiltrado 

inflamatório encontra-se fortemente associado à presença de metástase regional. 

Considerações Finais 

• Os sistemas de gradação histopatológico propostos por Brandwein-Gensler et al. 

(2005) e Almangush et al. (2014) apresentam importante papel no estabelecimento do 

prognóstico de casos de CELI. 

• A alta expressão da proteína Twist e baixa expressão da E-caderina observadas em 

CELI sugerem associação destes biomarcadores com maior agressividade tumoral.     

• A correlação negativa entre a expressão citoplasmática do Twist e a expressão 

membranar da E-caderina, sugere o controle do Twist no processo de perda da adesão 

celular mediada por E-caderina. 

• O desenvolvimento de mecanismos capazes de reverter a atuação do Twist e sua 

regulação no processo de transição epitélio-mesênquima associado à perda de 

expressão da E-caderina pode apresentar-se como uma importante alternativa de 

tratamento em casos de CELI.  
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Tabela 1. Distribuição absoluta e relativa dos casos de carcinoma epidermoide de lábio 

inferior de acordo com os parâmetros clínico-patológicos. 

 

Parâmetros Clínico-patológicos n (%) 
Sexo  

Masculino 44 (74.6%) 

Feminino 15 (25.4%) 

Idade  

<50 anos  6 (10.2%) 

≥50 anos 53 (89.8%) 

Exposição Solar Crônica  

Sim 40 (67.8%) 

Não 19 (32.2%) 

Etilismo  

Sim 15 (25.4%) 

Não 14 (23.7%) 

Não informado 30 (50.8%) 

Tabagismo  

Sim 41 (69.5%) 

Não 1 (1.7%) 

Não informado 17 (28.8%) 

Tumor  

T1 12 (20.3%) 

T2 36 (61.0%) 

T3 8 (13.6%) 

T4 3 (5.1%) 

Nodo  

N0 39 (66.1%) 

N1 15 (25.4%) 

N2 3 (5.1%) 

N3 1 (1.7%) 

Metástase  

M0 55 (93.2%) 

M1 4 (6.8%) 

Estádio Clínico  

Estádio I 8 (13.6%) 

Estádio II 26 (44.1%) 

Estádio III 15 (25.4%) 

Estádio IV 10 (6.9%) 

Tratamento  

RC 8 (13.6%) 

RC+EC 26 (44.1%) 

RC+EC+RT 15 (25.4%) 

RC+EC+RT+QT 10 (16.9%) 

Recidiva  

Sim 10 (16.9%) 

Não 49 (83.1%) 

Desfecho  

Sobrevida livre de doença (≥ 5 anos de seguimento) 51 (86.4%) 

Óbito devido processo neoplásico ou outros fatores 8 (13.6%) 

 Ressecção Cirúrgica; EC, Esvaziamento Cervical; RT, Radioterapia; QT, Quimioterapia. 
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Tabela 2. Distribuição dos parâmetros de análise histopalógicos dos casos de CELI 

segundo proposto por Bryne et al. (1992), Brandwein-Gensler et al. (2005) e Almangush 

et al. (2014).  

Parâmetro n (%) 

Grau de Ceratinização  

1 – 2 40 (67.8%)   

3 – 4 19 (32.2%) 

Pleomorfismo Nuclear  

1 – 2 47 (79.7%) 

3 – 4 12 (20.3%) 

Padrão de Invasão  

1 – 2 13 (22.1%) 

3 – 4 46 (77.9%) 

Infiltrado Linfo-plasmocitário  

1 – 2 51 (86.4%) 

3 – 4 8 (13.6%) 

Gradação final pelo sistema de Bryne et al. (1992)  

Alto Grau 27 (45.8%) 

Baixo Grau 32 (54.2%) 

Invasão perineural  

Não há 22 (37.3%) 

Pequenos nervos 34 (57.6%) 

Grandes nervos 3 (5.1%) 

Infiltrado Linfocitário  

Contínuo 32 (54.2%) 

Em placas 24 (40.7%)  

Pouco ou nenhum 3 (5.1%) 

Pior Padrão de Invasão  

Padrão 1, 2 ou 3 22 (37.3%) 

Padrão 4 34 (57.6%) 

Padrão 5 3 (5.1%) 

Gradação final pelo sistema de Brandwein Gensler et al. (2005)  

Baixo risco 18 (30.5%) 

Risco intermediário 30 (50.8%) 

Alto risco 11 (18.6%) 

Tumor budding  

Até 5 34 (57.6%) 

5 ou mais brotamentos 25 (42.4%) 

Profundidade de Invasão  

Até 4 mm 17 (28.8%) 

4 mm ou mais 42 (71.2%) 

Gradação final pelo sistema de Almangush et al. (2015)  

Baixo risco 11 (18.6%) 

Risco rntermediário 29 (49.2%) 

Alto risco 19 (32.2%) 
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Tabela 3. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos e significância estatística (p) para a 

imunoexpressão de E-caderina nas células tumorais do front invasivo (geral, membranar e citoplasmática) em 

relação aos parâmetros clínicos e grau histopatológico de malignidade. 

Parâmetros 

E-caderina (geral) 
E-caderina (membrana) E-caderina (citoplasma) 

N 

Median

a (Q25-

Q75) 

Média dos 

ranks 
P 

Mediana 

(Q25-Q75) 

Média 

dos ranks 
p 

Median

a (Q25-

Q75) 

Média 

dos 

ranks 

P 

Tamanho do tumor           

 T1 13 3 (2-4) 31.65 0.674 3 (1.5-4) 32.58 0.522 2 (1.5-2) 

(1.5-2) 

24.38 0.153 

 T2 - T4 46 2.5 (2-4) 29.53  2 (1-4) 29.27  2 (2-3) 31.59  

Metástase regional           

 N0 39 3 (2-4) 32.46 0.100 3 (1-4) 32.33 0.128 2 (1-3) 27.59 0.107 

 N+ 20 2 (2-3) 25.20  3 (1-3) 25.45  2.5 (2-3) 34.70  

Estádio clínico           

 I – II 34 4 (2-4) 33.76 0.035 3 (2-4) 34.19 0.022 2 (1-3) 25.26 0.008 

 III – IV 25 2 (2-3) 24.88  2 (2-3) 24.30  3 (1.6-3) 26.44  

Desfecho           

Sobrevida livre de 

doença 
51 3 (2-4) 31.66 0.045 3 (2-4) 32.76 0.001 

2 (1-3) 

28.53 0.075 

 Óbito 

 

8 2 (2-2) 19.44  1 (1-1.75) 12.38  3 (2-3) 39.38  

Recidiva           

 Sim 10 2 (2-4) 29.70 0.948 2.5 (1-4) 29.05 0.841 2.5 (2-3) 34.70 0.309 

 Não 49 3 (2-4) 30.06  2 (1-4) 30.19  2 (1.5-3) 29.04  

 Bryne et al. (1992)           

 Baixo grau 27 3 (2-4) 32.48 0.239 2 (1-4) 31.09 0.239 2 (1-3) 29.78 0.896 

 Alto grau 32 2 (2-4) 27.91  2.5 (1-4) 29.08  2 (2-3) 30.25  

Brandwein Gensler  

et al. (2005) 
          

BR 18 3 (2-4) 31.75 0.531 3 (1-2) 31.75 0.459 2 (1-3) 27.67 0.459 

RI – AR 41 2 (2-4) 29.23  2 (1-2) 29.23  2 (2-3) 31.02  

Almangush et al. 

(2014) 
          

BR 11 3 (2-4) 32.77 0.525 2 (2-4) 31.27 0.776 2 (2-3) 28.00 0.646 

RI – AR 48 2.5 (2-4) 29.36  2 (2-3) 29.71  2 (2-3) 30.46  

BR, Baixo risco; RI, Risco intermediário; AR, Alto risco. 
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Tabela 4. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos e significância estatística (p) para a 

imunoexpressão de E-caderina nas células tumorais do front invasivo (geral, membranar e citoplasmática) em 

relação aos parâmetros histopatológicos isolados dos SGHM. 

Parâmetros 

E-caderina (geral) E-caderina (membrana) E-caderina (citoplasma) 

N 
Mediana 
(Q25-Q75) 

Média dos 
ranks 

P 
Mediana 
(Q25-Q75) 

Média 
dos ranks 

p 
Mediana 
(Q25-Q75) 

Média dos 
ranks 

p 

Grau de ceratinização*           

Escores 1 e 2 40 3 (2-4) 31.71 0.234 3 (2-4) 32.24 0.130 2 (1.25-3) 29.13 0.543 

Escores 3 e 4 19 2 (2-4) 26.39  2 (1-3) 25.29  2 (2-3) 31.84  

Padrão de invasão*           

Escores 1 e 2 14 2 (2-3) 22.00 0.033 2 (1-2) 20.93 0.018 2 (1-3) 28.07 0.606 

Escores 3 e 4 45 3 (2-4) 32.49  3 (2-4) 32.82  2 (2-3) 30.60  

Pleomorfismo nuclear*           

Escores 1 e 2 47 3 (2-4) 31.55 0.141 3 (2-4) 31.59 0.143 2 (2-3) 30.96 0.364 

Escores 3 e 4 12 2 (2-3.5) 23.92  2 (1-3.5) 23.79  
2 (1.25-

2.75) 
26.25 

 

Infiltrado inflamatório*           

Escore 1 36 3 (2-4) 31.17 0.484 
2.5(1.25-

4) 
31.07 0.532 

2(2-3) 
31.22 0.464 

Escores 2- 4 23 2 (2-4) 28.17  2(1-4) 28.33  2(2-3) 28.09  

Pior padrão de invasão**        
 

  

Tipos 1-3 22 3 (2-4) 32.17 0.425 2 (1-4) 30.50 0.857 2 (1-3) 28.45 0.568 

Tipos 4 e 5 37 2 (2-4) 28.17  2 (1-4) 29.70  
2 (2-3) 

30.92 
 

Infiltrado linfocítico**           

Tipo 1  32 3 (2-4) 30.97 0.613 
2 (1.25-

4) 
30.97 0.622 2 (1-3) 28.56 0.453 

Tipos 2 e 3 27 2 (2-4) 28.85  2 (1-4) 28.85  2 (2-3) 31.70  

Invasão perineural**           

Ausente  
 

22 3 (2-4) 32.16 0.425 2 (1-4) 30.50 0.857 2 (1-3) 28.45 0.568 

Presente 37 2 (2-4) 28.72  2 (1-4) 29.70  2 (2-3) 30.92  

Brotamentos tumorais***           

< 5  34 3 (2-4) 30.60 0.736 2 (1-4) 29.78 0.904 2 (1.75-3) 30.24 0.895 

≥ 5 25 2 (2-4) 29.18  3 (1-4) 30.30  2 (2-3) 29.68  

Espessura do tumor***           

< 4 mm 17 3 (2-4) 34.59 0.162 3 (2-4) 33.59 0.286 2 (1.5-3) 27.53 0.451 

≥ 4 mm 42 2 (2-3) 28.14  2 (1-4) 28.55  2 (2-3) 31.00  

*Bryne et al. (1992); **Brandwein Gensler et al. (2005); ***Almangush et al. (2014). 
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Tabela 5. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos e significância estatística (p) para a 

imunoexpressão de Twist nas células tumorais do front invasivo (geral, membranar e citoplasmática) em relação aos 

parâmetros clínicos e grau histopatológico de malignidade. 
 

Parâmetros 

Twist (geral) Twist (nuclear) Twist (citoplasma) 

N 

Median

a (Q25-

Q75) 

Média dos 

ranks 
P 

Median

a (Q25-

Q75) 

Média 

dos ranks 
p 

Mediana 

(Q25-

Q75) 

Média 

dos 

ranks 

p 

Tamanho do tumor           

 T1 13 2 (1-3) 23.83 0.840 2 (1-2) 24.96 0.881 2 (1-2.5) 23.00 0.645 

 T2 - T4 46 2 (1-3) 24.72  2.5 (1-3) 24.35  2 (1-3) 25.00  

Metástase regional           

 N0 39 2 (1-3) 27.13 0.062 2 (1-3) 28.81 0.420 2 (1-2) 26.99 0.048 

 N+ 20 3 (2-3) 35.60  
2 (1-

2.75) 
32.33  

2.5 (2-

3.75) 35.88  

Estádio clínico           

 I – II 34 2 (1-

2.25) 

23.25 <0.0001 1 (1-2) 25.18 0.006 2 (1-2) 23.85 0.001 

 III – IV 25 3 (2-3.5) 39.18  2 (1-3) 36.56  3 (2-4) 38.36  

Desfecho           

 Sobrevida livre de 

doença  
51 2 (1-3) 28.46 0.070 1 (1-3) 28.94 0.195 

2 (1-3) 
27.99 0.017 

 Óbito 

 

8 3 (1.5-4) 39.81  2 (1.25-

3.5) 

36.75  3 (2.25-

4) 

42.81  

Recidiva           

 Sim 10 3 (2.5-4) 40.55 0.026 3 (1.75-

4) 

42.25 0.007 3 (2-4) 42.70 0,007 

 Não 49 2 (1-3) 27.85  1 (1-2) 27.50  2 (1-2.5) 27.41  

 Bryne et al. (1992)           

 Baixo grau 27 2 (1-2) 23.15 0.003 1 (1-2) 24.81 0.021 2 (1-2) 24.93 0.029 

Alto grau 32 3 (1-3) 35.78  2 (1-3) 34.38  2.5 

(1.25-3) 
34.28  

Brandwein Gensler et al. 

(2005) 

          

BR 18 2 (1-2) 23.14 0.034 1 (1-2) 25.75 0.172 2 (1-2) 25.69 0.181 

RI – AR 41 3 (1-3) 33.01  2 (1-3) 31.87  2 (1-3) 31.89  

Almangush et al. (2014)           

BR 11 2 (1-3) 23.77 0.165 1 (1-2) 22.55 0.084 2 (1-2) 26.64 0.450 

RI – AR 48 2 (1-3) 31.43  2 (1-3) 31.71  2 (1-3) 30.77  

BR, Baixo risco; RI, Risco intermediário; AR, Alto risco. 
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Tabela 6. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos e significância estatística (p) para a 

imunoexpressão de Twist nas células tumorais do front invasivo (geral, membranar e citoplasmática) em relação aos 

parâmetros histopatológicos isolados dos SGHM. 

Parâmetros 

Twist (geral) Twist (nuclear) Twist (citoplasma) 

n 
Mediana 
(Q25-Q75) 

Média 
 dos ranks 

P 
Mediana 
(Q25-Q75) 

Média 
dos ranks 

p 
Mediana 
(Q25-Q75) 

Média 
dos ranks 

p 

Grau de 
ceratinização* 

       
   

Escores 1 e 2 40 2 (1-3) 27.46 0.086 1 (1-2) 28.55 0.308 2 (1-2) 26.61 0.021 
Escores 3 e 4 19 3 (1-4) 35.34  2 (1-3) 33.05  3 (2-4) 37.13  

Padrão de 
invasão* 

       
 

  

Escores 1 e 2 14 2 (1.75-
2.25) 

26.89 0.419 1 (1-2) 25.75 0.250 2 (1-2.25) 26.93 0.421 
Escores 3 e 4 45 2 (1-3) 30.97  2 (1-3) 31.32  2 (1-3) 30.96  

Pleomorfismo 
nuclear* 

       
 

  

Escores 1 e 2 47 2 (1-3) 27.98 0.062 1 (1-2) 28.26 0.094 2 (1-2) 27.61 0,026 
Escores 3 e 4 12 3 (1.25-4) 37.92  2 (1-3.75) 36.83  2 (2-3.75) 39,38  

Infiltrado 
inflamatório* 

       
 

  

Escore 1 36 2 (1-3) 28.47 0.360 1 (1-2) 27.06 0.082 2 (1-2) 28.32 0.319 
Escores 2- 4 23 3 (1-3) 32.39  2 (1-3) 34.61  3 (2-3) 32.63  

Pior padrão de 
invasão** 

       
 

  

Tipos 1-3 22 2 (1-2) 23.07 0.013 1 (1-2) 23.55 0.016 2 (1-2) 26.30 0.180 
Tipos 4 e 5 37 3 (1-3) 34.12  2 (1-3) 33.84  2 (1-3) 32.20  

Infiltrado 
linfocítico** 

  
 

    
   

Tipo 1 32 2 (1-2) 24.48 0.005 1 (1-2) 26.94 0.106 2 (1-2) 26.11 0.047 
Tipos 2 e 3 27 3 (2-3) 36.63  2 (1-3) 33.63  2 (2-3) 34.61  

Invasão 
perineural** 

          

Ausente 
 

22 2 (1-2) 23.07 0.013 1 (1-2) 23.55 0.016 2 (1-2) 26.30 0.180                                                                                                                                                                                                         
l Presente 37 3 (1-3) 34.12  2 (1-3) 33.84  2 (1-3) 32.20  

Brotamentos 
tumorais*** 

          

< 5 34 2 (1-3) 25.37 0.012 1 (1-2) 26.47 0.046 2 (1-2.25) 27,68 0.204 

≥ 5 25 3 (1-4) 36.30  2 (1-3) 34.80  2 (1-3.50) 33.16  

Espessura do 
tumor*** 

         
 

< 4 mm 17 2 (1-2.5) 22.88 0.035 1 (1-2) 23.32 0.039 2 (1-2) 22.76 0.031 

≥ 4 mm 42 2.5 (1-3) 32.88  2 (1-3) 32.70  2 (1.75-3) 32.93  

*Bryne et al. (1992); **Brandwein Gensler et al. (2005); ***Almangush et al. (2014) 
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Tabela 7. Correlação de Spearman entre a imunoexpressão de Twist e E-caderina nos 

CELI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twist/ E-caderina R p 

Twist total × E-caderina total -0.234 0.075 

Twist total × E-caderina membranar -0.244 0.062 

Twist total × E-caderina citoplasmática 0.241 0.066 

Twist nuclear × E-caderina total -0.063 0.633 

Twist nuclear × E-caderina membranar -0.013 0.921 

Twist nuclear× E-caderina citoplasmática 0.261 0.046 

Twist citoplasmática × E-caderina total -0.237 0.070 

Twist citoplasmática × E-caderina membranar -0.286 0.028 

Twist citoplasmática× E-caderina citoplasmática 0.230 0.080 
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Tabela 8. Distribuição absoluta e relativa dos casos de CELI de acordo com as gradações 

histopatológicas de malignidade e os parâmetros clínicos. 

Parâmetros 

Bryne et al. (1992) 
Brandwein Gensler et al. 

(2005) 
Almangush et al. (2014) 

Baixo 

grau 

 n (%) 

Alto 

grau 

n (%) 

Total 

n (%) 
P BR 

RI-

AR 

Total 

n (%) 
P BR 

RI-

AR 

Total 

n (%) 
p 

Tamanho do 

tumor 
            

 T1 7 

(53.8) 

6 

(46.2) 

13 

(100.

0) 

0.50

8* 

3 

(23.

1) 

10 

(76.9) 

13 

(100.

0) 

0.73

5** 

3 

(23.

1) 

10 

(76.

9) 

13 

(100.

0) 

0.69

3** 
 T2 - T4 20 

(43.5) 

26 

(56.5) 

46 

(100.

0) 

 15 

(32.

6) 

31 

(67.4) 

46 

(100.

0) 

 8 

(17.

4) 

38 

(82.

9) 

46 

(100.

0) 

 

Metástase 

regional 
            

 N0 19 

(48.7) 

20 

(51.3) 

39 

(100.

0) 

0.52

5* 

14 

(35.

9) 

25 

(64.1) 

39 

(100.

0) 

0.24

7** 

10 

(25.

6) 

29 

(74.

4) 

39 

(100.

0) 

0.07

9** 
 N+ 8 

(40.0) 

12 

(60.0) 

20 

(100.

0) 

 4 

(20.

0) 

16 

(80.0) 

20 

(100.

0) 

 1 

(5.0) 

19 

(95.

0) 

20 

(100.

0) 

 

Estádio 

clínico 
            

 I – II 19 

(55.9) 

15 

(44.1) 

34 

(100.

0) 

0.06

9* 

14 

(41.

2) 

20 

(58.8) 

34 

(100.

0) 

0.04

8** 

10 

(29.

4) 

24 

(70.

6) 

34 

(100.

0) 

0.01

7** 
 III – IV 8 

(32.0) 

17 

(68.0) 

25 

(100.

0) 

 4 

(16.

0) 

21 

(84.0) 

25 

(100.

0) 

 1 

(4.0) 

24 

(96.

0) 

25 

(100.

0) 

 

Desfecho             

 

Remissão 

26 

(51.0) 

25 

(49.0) 

51 

(100.

0) 

0.06

0** 

17 

(33.

3) 

34 

(66.7) 

51 

(100.

0) 

0.41

4** 

10 

(19.

6) 

41 

(80.

4) 

51 

(100.

0) 

1.00

0**  Óbito 

 

1 

(12.5) 

7 

(87.5) 

8 

(100.

0) 

 1 

(12.

5) 

7 

(87.5) 

8 

(100.

0) 

 1 

(12.

5) 

7 

(87.

5) 

8 

(100.

0) 

 

Recidiva             

 Sim 2 

(20.0) 

8 

(80.0) 

10 

(100.

0) 

0.09

2** 

1 

(10.

0) 

9 

(90.0) 

10 

(100.

0) 

0.15

4** 

2 

(20.

0) 

8 

(80.

0) 

10 

(100.

0) 

1.00

0** 
 Não 25 

(51.0) 

24 

(51.0) 

49 

(100.

0) 

 17 

(34.

7) 

32 

(65.3) 

49 

(100.

0) 

 9 

(18.

4) 

40 

(81.

6) 

49 

(100.

0) 

 

BR, Baixo risco; RI, Risco intermediário; AR, Alto risco. 

*Teste do Qui-quadrado 

** Teste exato de Fisher  
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Legenda das Figuras 

 

Figura 1. Carcinoma epidermoide de lábio inferior. (A) Em menor aumento, observa-se 

alta expressão da E-caderina (Pannoramic Viewer, Envision, 100×). (B) Em maior 

aumento, evidencia-se perda da expressão membranar e ausência da imunomarcação 

citoplasmática da proteína E-caderina em áreas de dissociação celular (Pannoramic 

Viewer, Envision, 200×). (C) CELI apresentando alta expressão nuclear e citoplasmática 

da proteína Twist (Pannoramic Viewer, Envision, 200×). (D) Detalhe da expressão nuclear 

e citoplasmática de Twist em áreas mais dissociadas do processo neoplásico (Pannoramic 

Viewer, Envision, 400×). (E) Alta expressão membranar da E-caderina (Pannoramic 

Viewer, Envision, 200×). (F) ausência da expressão citoplasmática e escassa expressão 

nuclear do Twist na mesma área tumoral do caso apresentado na figura E (Pannoramic 

Viewer, Envision, 200×). 
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Figura 1 
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APÊNDICE A 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA ORAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada 

“Imunoexpressão das proteinas Twist e E-caderina em carcinoma epidermoide de 

lábio inferior”, que é coordenada pela Profª Drª Roseana de Almeida Freitas. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo 

ou penalidade. Está pesquisa tem como objetivo avaliar a correlação entre a 

imunomarcação das proteínas Twist e E-caderina no desenvolvimento e 

progressão do carcinoma epidermoide de lábio, avaliando possíveis associações 

com o sistema de estadiamento clínico, gradação histopatológica de malignidade, 

taxa de recidiva e sobrevida dos pacientes. 

Caso você decida aceitar o convite, não irá passar por nenhum 

procedimento clínico ou cirúrgico, não havendo qualquer desconforto. Apenas nos 

dará a oportunidade de utilizar o material já removido da sua boca durante biópsia 

realizada anteriormente.  

Você terá o benefício de ter sua biópsia reexaminada por um grupo de 

pesquisadores da área de patologia oral, e no caso de alguma mudança de 

diagnóstico ou do quadro histopatológico perante a reavaliação, terá a informação 

do novo diagnóstico do caso para que se procure ajuda especializada, caso seja 

necessária, além disso, a partir da pesquisa poderá desenvolver-se novos 

avanços na compreensão da doença e no tratamento de pacientes com carcinoma 

epidermoide oral. Você não será submetido a nenhuma cirurgia nem nenhum 

procedimento clínico, sendo assim o risco de sua participação nesse estudo é 

mínimo. 
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Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e 

a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.  

Se você tiver algum gasto devido à sua participação na pesquisa, será 

devidamente ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer 

algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito a 

indenização.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e qualquer dúvida que você tiver 

a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente ao responsável no 

Departamento de Odontologia da UFRN, no endereço: Av. Senador Salgado Filho, 

1787 - Lagoa Nova – CEP: 59056-000 - Natal - RN – Brasil, ou pelo telefone: (84) 

3215-4138. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da LNRCC, localizado na Av. Mario Negócio, nº 

2267 - Quintas, Natal/RN, ou pelo telefone (84) 4009 5494. 

Endereço do(a) participante voluntário(a) 

Endereço: 

Rua:                                               Nº:                                     

Complemento:                               Bairro:     

CEP:                                              Cidade: 

Ponto de referência: 

Contato: 

Contato de urgência: Sr(a). 

Endereço: 

Bloco:                                                                Nº: 

Bairro: 

Ponto de referência:  

Contato: 

Endereço dos(as) responsável(is) pela pesquisa: Departamento de 

Odontologia da UFRN, no endereço: Av. Senador Salgado Filho, 1787 - 

Lagoa Nova – CEP: 59056-000 - Natal - RN – Brasil, ou pelo telefone: (84) 

3215-4138.  

Telefones p/contato: (84) 999261820 
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Eu,________________________________, declaro que compreendi os 

objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

“Imunoexpressão das proteínas Twist e E-caderina em carcinoma epidermoide de 

lábio inferior “. A minha assinatura neste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE dará autorização ao patrocinador do estudo e a Instituição 

responsável de utilizarem os dados obtidos quando se fizer necessário, 

incluindo a divulgação dos mesmos, sempre preservando minha 

privacidade”. Assino o presente documento em duas vias de igual teor e 

forma, ficando uma em minha posse. 

 

 

Assinatura do Participante 

 

Prof.ª Dr.ª Roseana de Almeida Freitas 

Pesquisadora Responsável 

 

Av. Sen. Salgado Filho, nº 1787. Lagoa Nova, Natal/RN. CEP – 59056-

000 Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (Tel: 84-32153135) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

 

APÊNDICE B 
 
Ficha de coleta dos dados referentes aos pacientes portadores de carcinoma 
epidermóide de língua. 
 

FICHA CLÍNICA 
 

Nº DO PRONTUÁRIO: ___________________ 

Nº DE REGISTRO NA PESQUISA: ____________ 

DATA DE NASCIMENTO: ___/_____/_______ 

IDADE: ____ 

SEXO: M ( ) F ( ) 

LOCALIZAÇÃO ANATÔMICA: 

________________________________________   

ESTADIAMENTO CLÍNICO: T___ N___ M___   

EXCISÃO CIRÚRGICA: (   ) SIM (   ) NÃO DATA: ___/___/___   

RADIOTERAPIA:  (   ) SIM (   ) NÃO INÍCIO: ___/___/___   

QUIMIOTERAPIA:  (   ) SIM (   ) NÃO INÍCIO: ___/___/___   

Nº DO BLOCO: ___________________   

BIÓPSIA: (    ) EXCISIONAL  (    ) INCISIONAL   

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO: 

___________________________________   

METÁSTASE REGIONAL: (    ) SIM (    ) NÃO             DATA: ___/___/___   

METÁSTASE À DISTÂNCIA: (    ) SIM (    )                  NÃO DATA: ___/___/___    

OBSERVAÇÕES:__________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

Ficha para coleta de dados referentes à gradação histológica de malignidade, 

segundo o sistema de Bryne et al. (1992). 

Nº Grau de 

Ceratinização 

Pleomorfis

mo Nuclear 

Padrão 

de 

Invasão 

Infiltrado 

Inflamatóri

o 

Escore 

Total 

Gradação 

Histopatológica 
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APÊNDICE  D 

Ficha para coleta de dados referentes à gradação histológica de malignidade, 

segundo o sistema de Brandwein-Gensler (2005). 

Nº Invasão 

Perineural 

Infiltrado 

Linfoplasmo

citário 

Pior Padrão 

de Invasão 

Escore Total Gradação 

Histopatológica 
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APÊNDICE E 

Ficha para coleta de dados referentes à gradação histológica de malignidade, 

segundo o sistema de Almangush (2014). 

Nº Profundidade de 

Invasão 

Brotamentos Tumorais Gradação 

Histopatológica 
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