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RESUMO 

 

O carcinoma de células escamosas de língua oral (CCELO) apresenta altas taxas de 

morbimortalidade, apesar dos avanços recentes no tratamento das neoplasias. Assim, várias 

pesquisas vêm tentando detectar alterações morfológicas ou identificar biomarcadores que 

possam apresentar poder preditivo de recidiva e metástase e novas estratégias e/ou opções 

terapêuticas mais individualizadas com intuito de melhorar o prognóstico destes pacientes. O 

fator do choque térmico 1 (HSF1) atua de diferentes formas na progressão tumoral, 

favorecendo o surgimento, desenvolvimento e invasividade tumoral e sua superexpressão vem 

sendo pesquisada em neoplasias. Esta pesquisa objetivou analisar se a forma fosforilada do 

fator de choque térmico 1 (p-HSF1) exerce alguma influência na patogênese do CCELO. Foi 

realizado um estudo imunoistoquímico em 69 casos de CCELO, verificando-se a expressão 

do p-HSF1 e correlacionado esta imunoexpressão com alguns parâmetros clinicopatológicos e 

sobrevida dos pacientes. Foi avaliado e comparado o escore de imunopositividade do p-HSF1 

entre CCELO e mucosa oral normal (MON) e esta expressão foi ainda correlacionada aos 

sistemas de gradação histológica propostos por Brandwein-Gensler et al. (2005) e pelo 

modelo BD (ALMANGUSH et al., 2014). As curvas de associação de análise de 

sobrevida aos outros parâmetros foram realizadas pelo método Kaplan Meier e as diferenças 

dessas curvas submetidas ao teste log-rank (p<0,05). Verificou-se maior escore de 

imunoexpressão (p<0,001) de p-HSF1 em CCELOs em relação a MON, sugerindo que esse 

fator pode influenciar a patogênese destes tumores. A imunoexpressão do p-HSF1 não foi 

associada aos parâmetros clinicopatológicos pesquisados nesta amostra. O tamanho do tumor 

(T) T3/T4 foi associado ao alto risco tanto pelo sistema de Brandwein-Gensler et al. (2005) 

quanto pelo modelo BD (ALMANGUSH et al., 2014), sugerindo que tumores maiores podem 

ser associados a piores parâmetros histopatológicos. Os resultados da análise por meio do 

método BD, mostraram relevância prognóstica, uma vez que pacientes classificados como de 

alto risco por este sistema, foram associados a uma menor sobrevida global e maior número 

de óbitos, sugerindo sua possível inclusão como uma ferramenta útil na determinação do 

prognóstico de pacientes com CCELO 

 
 
Palavras-chave: Carcinoma de Células Escamosas, Proteína de Choque Térmico, Imuno 

Histoquímica, Prognóstico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The squamous cell carcinoma (SCC) of the oral tongue presents morbimortality high levels although 

recent achievements of malignancies treatment. This way, a lot of researches are trying to detect 

morphological alterations or identify biomarkers that may present recurrence prediction power and 

metastasis and new strategies and/or more individualized therapeutic options in order to improve the 

prognosis of these patients. The Heat shock factor 1 (HSF1) acts in different ways of tumoral 

progressing, facilitating the appearance, development and tumoral invasiveness and its overexpression 

has been researched in malignancies. This research had the aim to analize if the phosphorylated form 

of Heat shock factor 1 (p-HSF1) carries some influence in the SCC of the oral tongue pathogenesis. 

There was an immunohistochemical study in 69 cases of oral tongue squamous cell carcinoma 

observing the p-HSF1 expression and correlating this immunoexpression with some 

clinicopathological parameters and patients’ survival. It was evaluated and compared the 

immunohistochemical score of the p-HSF1 between the squamous cell carcinoma (SCC) of the oral 

tongue and normal oral mucosa (MON) and this expression was correlated to the histological 

gradation systems proposed by Brandwein-Gensler et al. (2005) and by the model BD 

(ALMANGUSH et al., 2014). Survival analysis of association curves with the other parameters were 

carried out with the Kaplan Meier method and the differences of these curves submitted to the test log-

rank (p<0,05). It was found a bigger immunoexpression score (p<0,001) of p-HSF1 in squamous cell 

carcinoma (SCC) of the oral tongue in relation to the MON, suggesting this factor may influence the 

tumors pathogenesis.. The tumor size ( T ) T3/ T4 was associated to the high risk not only by system 

of Brandwein-Gensler et al. (2005) as by model BD (ALMANGUSH et al., 2014), suggesting bigger 

tumors may be associated to worse histopathological parameters. The analysis result through the BD 

method, showed prognostic implication, since as patients classified as high risk by this system were 

associated to a smaller global survival and bigger death number, suggesting its possible inclusion as a 

useful tool in the prognosis determination of patients with squamous cell carcinoma (SCC) of the oral 

tongue.  

 

 

Key words: Squamous Cell Carcinoma, Heat shock Protein, Immunohistochemistry, Prognosis. 
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 HSF1 – Fator de Choque Térmico1, do inglês Heat Shock Factor1 

 HSE – Elemento de Choque Térmico, do inglês Heat Shock Element 

 p-HSF1 – Fator de Choque Térmico1 fosforilado, do inglês phosphorylated 

 Heat Shock Factor1 

 HSP – Proteína de Choque Térmico, do inglês Heat Shock Protein 

 HSR – Resposta de Choque Térmico, do inglês Heat Shock Response 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Carcinoma de Células Escamosas Oral (CCEO), também denominado de Carcinoma 

Espinocelular ou Carcinoma Epidermoide Oral, é uma neoplasia que deriva do epitélio 

pavimentoso estratificado e representa 95% de todas as neoplasias que acometem a cavidade 

oral (NEVILLE et al., 2016). É o sexto câncer mais frequente em todo o mundo e suas taxas 

de morbidade e mortalidade apresentam alta incidência (ZHAO et al., 2013; RODRIGUES et 

al., 2015). No Brasil, e na região Nordeste (6,86/100mil), excetuando-se o carcinoma de pele 

(não melanoma) é o quinto câncer mais frequente, onde foi estimado para o ano de 2018 no 

Brasil 11.200 novos casos de câncer da cavidade oral em homens e 3.500 em mulheres 

(INCA, 2018).  

O CCEO tem etiologia multifatorial, fatores intrínsecos – alterações genéticas, 

deficiências nutricionais e imunossupressão; e os fatores extrínsecos – consumo de tabaco e 

álcool, exposição aos raios solares e alguns vírus, têm sido apontados como possíveis agentes 

etiológicos (BERMAN; COCKERELL, 2012; TÚRI et al., 2013; RIVERA, 2015).  

Células normais  podem evoluir progressivamente para um estado neoplásico, 

Hanahan e Weinberg (2011) propuseram, com base na biologia do câncer, seis marcas que em 

conjunto constituem um princípio organizador que fornece uma explicação lógica para 

compreensão da marcante diversidade das doenças neoplásicas, são seis características 

inerentes ao crescimento tumoral e disseminação metastática, a saber: sinalização proliferativa 

sustentada, evasão aos supressores do crescimento, capacidade de invasão e metástase, 

potencial replicativo ilimitado, indução da angiogênese e resistência à morte celular. As 

marcas registradas do câncer podem ser definidas como capacidades funcionais adquiridas 

que permitem às células malignas sobreviver, proliferar e se disseminar. A aquisição desta 

capacidade é facilitada por mais duas características habilitadoras relatadas pelos autores, 

como inflamação e instabilidade genômica e mutação, além de mais dois atributos distintos 

das células malignas que vem se destacando por serem funcionalmente importantes para o 

desenvolvimento do câncer, a desregulação do metabolismo energético e evasão da resposta 

imune. 

O CCEO exibe um alto potencial de crescimento e infiltração nos tecidos adjacentes, 

podendo causar metástases regionais e à distância. O prognóstico e a taxa de sobrevida do 

CCEO são distintos e variáveis, a depender do estágio clínico da doença em que houve o 

diagnóstico (SAILER et al., 2017; ÁVILES-JURADO et al., 2012). Quando diagnosticado 
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tardiamente, a taxa de sobrevida global num período de 05 anos é de aproximadamente 45% a 

50% (AFFONSO et al., 2015).  

A língua tem sido o principal sítio de acometimento em países com alto consumo de 

tabaco e álcool, e esses tumores têm pobre prognóstico, baixa taxa de sobrevida e elevada 

propensão à metástase regional, pela grande quantidade de fibras musculares e rede linfática, 

que podem favorecer disseminação metastática do tumor (ALMANGUSH et al., 2014; 

RODRIGUES et al., 2014; SABNIS et al., 2016).  

O sistema TNM (T: tamanho do tumor primário; N: metástases linfonodais e M: 

metástases à distância) foi desenvolvido para classificar e estadiar os tumores malignos, como 

forma de padronizar a descrição, facilitar a comunicação inter profissional, auxiliar na escolha 

do tratamento e ajudar a estabelecer o prognóstico do paciente (KREPPEL et al., 2011; 

RAJAPAKSHE et al., 2015). Apesar de ser um indicador de fácil utilização e universalmente 

aceito como método para determinar o estadiamento clínico dos pacientes, esse sistema possui 

algumas limitações na predição prognóstica do câncer (KREPPEL et al., 2011; ÁVILES-

JURADO et al., 2012; RAJAPAKSHE et al., 2015). Em virtude das evidências científicas que 

possibilitam uma melhor compreensão acerca dos tumores, autores como Lydiatt et al. (2017) 

ressaltaram a necessidade de atualização na classificação desse sistema, e sugeriram uma 

adequação na classificação TNM, tal como a criação de algoritmos de estadiamento. Dessa 

forma, o sistema se tornaria mais personalizado, detalhado e de fácil utilização. Enquanto essa 

análise mais acurada e detalhada não se torna uma realidade, a análise do tamanho do tumor, 

da presença/característica do comprometimento linfonodal e da presença de metástase tem 

sido utilizada para determinação do comportamento tumoral e no risco do comprometimento 

linfonodal do paciente (MUCKE et al., 2016). 

O CCEO mostra diversos aspectos microscópicos que vêm sendo utilizados para traçar 

o comportamento biológico do tumor e graduá-lo de acordo com padrões morfológicos de 

malignidade. Apesar disto, há muita controvérsia da utilidade destas gradações no prognóstico 

do paciente, já que vários estudos vêm demonstrando falta de correlação entre os parâmetros 

morfológicos e o desfecho clínico da doença (BELLO et al., 2010; LYATTY et al., 2017).  

O risco histológico de Brandwein-Gensler et al. (2005) mensura a estimativa da 

sobrevida utilizando uma pontuação de três níveis, baseando-se em parâmetros como: padrão 

de invasão, presença de infiltrado linfocítico e invasão perineural. Esse sistema de gradação é 

intitulado de modelo de risco histológico e considera os parâmetros como: baixo, 

intermediário e alto risco para recidivas. Outro tipo de gradação histológica estabelecido é o 

sistema BD, em que “B” representa a palavra tumor budding - ninho de células e “D” 
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representa a palavra depth of invasion - profundidade de invasão. A análise no sistema BD 

consiste na identificação no front de invasão tumoral de no mínimo 5 ninhos de células 

tumorais (buds), os quais devem conter até 5 células. Já a profundidade de invasão é 

mensurada da superfície do tumor até o ponto mais profundo, considerando-se o parâmetro de 

4mm. Então, de acordo com o escore atribuído, os casos são classificados em três classes 

prognósticas: baixo risco para os casos com escore 0, risco intermediário para os casos com 

escore 1 e alto risco para os casos com escore 2 (ALMANGUSH et al., 2014).  

A terapêutica do CCEO consiste na ressecção do tumor, radioterapia e quimioterapia, 

utilizados de forma isolada ou concomitante. A cirurgia do tumor primário é o principal 

protocolo de tratamento, e o manejo da doença metastática cervical é considerado como 

imprescindível. A radioterapia possui a indicação de controlar o tumor com o mínimo de 

danos aos tecidos normais adjacentes (WOLFF; FOLLMANN; NAST, 2012). Pacientes em 

estágios mais avançados requerem protocolos quimioterápicos associados e regimes 

radioterápicos a fim de melhorar o controle local da doença e a qualidade de vida dos 

pacientes (HINO et al., 2011; MEHANNA et al., 2016). 

Independente dos avanços científicos no tratamento oncológico do CCEO, os 

pacientes continuam com pobre prognóstico (JOSHI et al., 2013; SHAREEF et al., 2016). 

Busca-se identificar novos marcadores moleculares associados ao início e progressão do 

CCEO, além de novas estratégias de tratamento molecular para tratamentos individualizados 

(BLATT et al., 2017). Assim, biomarcadores que possam triar, classificar e acompanhar a 

progressão da doença, com poder preditivo de recorrência e metástase, assumem importância 

fundamental. Estes biomarcadores podem ser moléculas como: DNA, RNA, proteínas, 

peptídeos ou produtos metabólicos (SEEMA et al., 2013; BLATT et al., 2017). 

Nesta perspectiva, vários autores sugerem que a mensuração dos níveis de fatores de 

choque térmico (HSF, do inglês Heat Shock Factor) pode ser utilizada na avaliação do 

diagnóstico e/ou prognóstico de diversos carcinomas, exercendo, assim, função como 

biomarcador da tumorigênese (SANTAGATA et al., 2011; FANG et al., 2012; 

HEIMBERGER et al., 2013; ENGERUD et al., 2014; JIANG et al., 2015). Condições de 

estresse celular induzem uma Resposta de Choque Térmico (HSR, do inglês Heat Shock 

Response), nestas células que se caracteriza pela ativação de transcrição de genes das 

Proteínas de Choque Térmico (HSP, do inglês Heat Shock Protein) orquestrados por uma 

família de fatores de transcrição, dentro do qual o HSF1 é o mais proeminente (NAIDU; 

DINKOVA-KOSTOVA, 2017). 
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A Resposta de Choque Térmico – HSR é o processo pela qual as células respondem ao 

estresse. A conservação desta via responsiva ao longo da evolução ressalta a sua importância 

na manutenção da homeostase proteica intracelular, em resposta ao estresse ambiental, 

genético e relacionado à idade (RYNO et al., 2014). Esta resposta é um mecanismo frente a 

diversos tipos de estresse, que protege as células das altas temperaturas, isquemia, inflamação, 

metais pesados, oxidação, entre outras condições nocivas (CASTRO et al., 2013; JIANG et 

al., 2015). 

Ritossa (1962) identificou em seus estudos que a exposição de células de glândulas 

salivares da Drosophila busckii, a estímulos estressores eram responsáveis pela indução de 

sítios genéticos específicos responsáveis pela produção de determinada classe de proteínas, 

denominadas HSPs. 

As HSPs são produzidas em função de manutenção da homeostase celular e podem 

atuar de maneiras distintas. Em situações de estresse, a produção de HSP é induzida 

proporcionando maior resistência e proteção à célula frente ao estímulo agressor. Outra forma 

de atuação, é como molécula “chaperona”, neste caso, auxiliam o processo de síntese, 

dobramento e, até mesmo, degradação proteica (KAIGORODOVA et al., 2014; TASUKAO 

et al., 2017).  

Neste sentido, sabe-se que as HSPs têm papel importante na tumorigênese, uma vez 

que atuam na manutenção da homeostasia e em resposta a processos de estresse celular, 

desencadeando, inclusive, propriedades antiapoptóticas, podendo favorecer o surgimento, 

desenvolvimento e invasividade do tumor. Evidências científicas indicam que as HSPs estão 

envolvidas em vários aspectos da transformação celular e resposta imune contra o câncer, mas 

a sua função biológica e suas implicações para o curso clínico da doença ainda não foram 

esclarecidas (POPLI et al., 2015).  

O mecanismo de resposta ao estresse é desencadeado com a ativação de um fator de 

transcrição específico, o Fator de Choque Térmico 1 – HSF1, que exerce importantes funções 

como: controle do ciclo celular, tradução proteica, metabolismo da glicose e evasão da 

apoptose, além de agir como co-regulador de outras vias de sinalização importantes na 

tumorigênese (SANTAGATA et al.,2011; DAI; SAMPSON, 2016).  

O HSF1 é o principal fator de transcrição que regula as proteínas do choque térmico 

(HSPs), cujos produtos proteicos envolvem o dobramento e degradação de proteínas, 

transporte de íons, transdução de sinal, geração de energia, metabolismo de carboidratos, 

transporte vesicular, formação de citoesqueleto e outras funções celulares (AKERFELT; 

MORIMOTO; SISTONEN, 2010, DAI; SAMPSON, 2016). 
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Em condições de homeostase celular, HSF1 existe como um monômero inativo 

associado a um complexo de HSP. Situações estressoras induzem a dissociação de HSF1 

presentes no complexo, permitindo que estes fatores se agrupem em trímeros, sofram 

translocação nuclear e modificações pós-traducionais, como fosforilação, acetilação e 

sumoilação. Em seguida os fatores podem se acumular no núcleo e se ligar a uma sequência 

de nucleotídeos, chamada Elemento de Choque Térmico (HSE, do inglês Heat Shock 

Element) – região promotora das HSP. Posteriormente desencadeiam recrutamento de uma 

pré-iniciação do complexo que compreende RNA polimerase II (RNA Pol II) e fatores de 

transcrição gerais (TFII, do inglês Transcription Factors). Esse mecanismo envolve a 

participação de alguns elementos como: RPA (do inglês, Replication Protein A), proteína de 

ligação de DNA de cadeia simples; BRG1(do inglês, Brahma Related gene 1), enzima de 

remodelação de cromatina; e FACT (do inglês, Facilitates Chromatin Transcription), histona 

chaperona (figura 1) (ASANO et al., 2016; DAI; SAMPSON, 2016). 

 

FIGURA 1: Mecanismo de ativação do HSF1 por estímulo estressor 

 

Fonte: DAI; SAMPSON, 2016

 

Pesquisas recentes avaliaram o aumento do nível de HSF1 em diversos carcinomas 

(endométrio, fígado, rins, cólon, próstata e mama) (FANG et al., 2012; HEIMBERGER et al., 

2013; ENGERUD et al., 2014; JIANG et al., 2015; TSUKAO et al., 2017). Dai e Sampson 

(2016) correlacionaram os mecanismos moleculares da ativação de HSF1 e a função na 
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regulação proteômica do câncer. Segundo os autores, é concebível que o microambiente do 

tumor - muitas vezes ácido e hipóxico, seja perturbador para proteomas em câncer e 

desencadeador de estresse.  

Além disso, tem sido recentemente relatado que HSF1 pode promover a tumorigênese. 

O HSF1 é ativado constitutivamente nos tecidos neoplásicos. O fator ativado induz um 

número de genes alvo de HSF1, incluindo a família de genes HSP, que permitem a adaptação 

e recuperação celular frente a situações de estresse. Nesta perspectiva, o HSF1 assemelha-se à 

p53 na sua capacidade de proteger células estressadas e no potencial de promover a formação 

de tumores quando alterado (ASANO et al., 2016).  

Partindo do pressuposto de que células neoplásicas malignas estão submetidas a 

condições de estresse, pode haver ampla produção e acúmulo de proteínas malformadas, 

desencadeando o processo de ativação do HSF1 com o propósito de reverter o quadro e 

proteger as células de diversas condições estressoras e/ou nocivas (MOHTASHAM et al., 

2011; JIANG et al., 2015; MCCONNELL; BUCKTON; MCALPINE, 2015).  

Vários tipos de Modificações Pós Traducionais (PTMs) estão envolvidas na regulação 

e atenuação do potencial de transativação de HSF1, controlando assim a expressão dos genes 

de estresse (AKERFELT; MORIMOTO; SISTONEN, 2010). PTMs estão entre um dos 

determinantes críticos na modulação da atividade de HSFs. O início da espectrometria de 

massa em tandem (MS/MS) proporcionou descobertas mais abrangentes com relação as 

PTMs, envolvendo HSF1, tais que a fosforilação basal de HSF1 em três sítios de serina 

suprime a resposta ao choque térmico e a hiperfosforilação de HSF1 em vários outros sítios de 

serina e treonina por quinases ativadas pelo estresse resulta em sua ativação, enquanto a 

acetilação no K80 inibe sua capacidade de ligação ao DNA (YAN-MING et al, 2012). 

A estrutura do HSF1 pode ser caracterizada em diferentes domínios funcionais. As 

atividades do HSF1, seja na sua ativação ou inibição, é regulada nesses domínios por 

diferentes tipos de modificações pós traducionais ─ tais como: sumoilação (Su), acetilação 

(Ac) e fosforilação (Ph) (NAIDU; DINKOVA-KOSTOVA, 2017).  

Estudos indicam que a fosforilação específica dos HSF1 é essencial no processo de 

transcrição das HSP27. Yasuda et al. (2017) realizaram diferentes substituições na estrutura 

do HSF1, através da associação aos resíduos de serina, a alanina – simulando o estado 

fosforilado e o ácido glutâmico –simulando o estado não fosforilado. Os níveis de expressão 

da proteína HSP27 foram aumentados para as amostras que simularam o estado fosforilado e 

diminuída para o estado não fosforilado. O estudo encontrou que HSP27, expressa em células 

cancerígenas, pode ser induzida por ativação do HSF1 na forma fosforilada. 
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Lee et al. (2008) descobriram que HSF1 liga-se diretamente a Cdc20 e afeta a 

atividade da APC (Complexo Promotor de Anáfase, do inglês, Anaphase Promoting 

Complex), o que resulta em produção de aneuploidia e instabilidade genômica. Ademais, 

identificaram outra função ativa do HSF1 em células cancerosas sob condições de não 

estresse, que foi sua atuação como regulador de mitose por fosforilação.  

Asano et al. (2016) verificaram em seus estudos uma nova via de regulação do câncer 

mediada por IER5, um gene alvo de p53 capaz de ativar HSF1. O IER5 é superexpresso em 

vários tipos de câncer. O mecanismo acontece da seguinte forma: o IER5 forma um complexo 

ternário com HSF1 e a fosfatase PP2A, que promove a desfosforilação de HSF1 e gera uma 

nova forma ativa hipofosforilada de HSF1, contribuindo, assim, para a tumorigênese.  

A hipótese de que a hiperfosforilação do HSF1 é necessária, ou responsável, pelo 

aumento da capacidade de indução dos fatores de transcrição é sustentada pela observação de 

estudos que mostraram que as condições que resultaram em ativação do HSF1 também 

induziram a hiperfosforilação do fator (HASHIKAWA; SAKURAI, 2004; YASUDA et al., 

2017).  

O domínio DBD (do inglês DNA-binding domain) localizado na região N-terminal do 

HSF1 é altamente conservado entre as espécies (Figura 2) (ANCKAR; SISTONEN, 2011). 

Nesse domínio, ocorrem modificações de acetilação, da lisina 80 (K80); e fosforilação, da 

serina 121 (S121). A fosforilação da S121 por ativação da proteína quinase mitogênica 

(MAPK), ativada por proteína quinase 2 (MAPK-APK2), ocasiona perda da atividade 

traducional e promovem a ligação do HSF1 ao seu regulador negativo, Hsp90 (DAI et al., 

2015).  

Figura 2: Modificações pós traducionais do HSF1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NAIDU; DINKOVA-KOSTOVA, 2017 

A nível intramolecular, as ligações envolvendo os domínios LZ1-3 e LZ4 (do inglês 

leucine zíper), também conhecidos como domínios da oligomerização, regulam 
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negativamente o HSF1. O domínio regulador (RD), situado entre os domínios LZ1-3 e LZ4, é 

submetido a múltiplas modificações pós traducionais como acetilação, fosforilação e 

sumoilação (NAIDU; DINKOVA-KOSTOVA, 2017).  

A maioria das modificações de fosforilação dentro do RD são inibitórias. Portanto, 

alterações no HSF1 que causem interrupção nestes locais de fosforilação referente aos 

domínios reguladores, são transativadores potentes para este alvo genético (BUDZYNSKI et 

al., 2015). A quinase dependente de cálcio/calmodulina CAMKII fosforilado na serina 230 

durante condições de estresse reduz a capacidade traducional de HSF1 (HOLMBERG et al., 

2001). Por outro lado, outros estudos têm encontrado atividade ativadora para eventos de 

fosforilação da S230 e S326 (BOELLMANN et al., 2004, GUETTOUCHE et al., 2005). 

No RD, acontece a fosforilação da serina 303, necessária para sumoilação na lisina 

298. A fosforilação propriamente dita da serina 303 não afeta a atividade traducional do 

HSF1. No entanto, a sumoilação em lisina 298 torna o HSF1 traducionalmente inativo 

(NASCIMENTO et al., 2011; HUANG et al., 2017). Ao contrário, em condições de 

homeostase, a ausência do domínio regulador faz com que o HSF1 se torne traducionalmente 

ativo; sendo, portanto, um repressor da atividade de HSF1, bem como um sensor das 

condições de estresse (PASTOR; BURCHFIEL; THIELE, 2017). 

Outras pesquisas identificaram que o processo de fosforilação do HSF1, não é 

necessariamente uma condição para sua ativação, mas tem o potencial de melhorar o 

funcionamento desses fatores de choque térmico. Ademais, observaram que a fosforilação não 

interfere na capacidade de ligação das proteínas de choque térmico, especificamente as 

HSP70 (ZHENG et al., 2016). 

Diversos autores sugerem a mensuração dos níveis de HSF1 como uma forma de 

associação com um mau prognóstico em diversos carcinomas. Dentre eles, ressalta-se o 

estudo de Gökmen-Polar e Badve (2016) e Carpenter et al. (2017) em carcinoma de mama. O 

primeiro estudo mostrou que variações e amplificações do número de cópias HSF1 foi 

associado à menor sobrevida, e constatou que a regulação positiva elevada do HSF1 pode 

promover a sobrevivência das células tumorais e, portanto, favorecer a progressão do câncer.  

O segundo estudo verificou que a sinalização AKT-HSF1 medeia a auto-renovação das 

células-tronco do câncer de mama, o crescimento tumoral e a metástase, resultando na 

progressão desse câncer. Já Wu, Chang, Pan (2017), buscaram a correlação da mensuração 

dos níveis de HSF1 com o prognóstico em carcinoma de células renais, e constataram que a 

alta expressão de HSF1 está associada a tumores em estágios mais avançados e menor 

sobrevida.  
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A observação dos vários componentes interligados ao mecanismo da tumorigênese é 

essencial para o esclarecimento da patogênese destes tumores, podendo subsidiar hipóteses já 

confirmadas ou ainda apontar novas perspectivas. No nosso estudo, observaremos se a forma 

fosforilada do Fator de Choque Térmico 1 (pHSF 1, do inglês phosphorylated Heat Shock 

Factor1) exerce alguma influência na patogênese do CCEO. Desta forma, o objetivo da 

pesquisa foi realizar um estudo imunoistoquímico para comparar os níveis de expressão da 

forma fosforilada do HSF1 entre CCELO e a mucosa oral normal, correlacionando-se, ainda, 

a imunoexpressão do p-HSF1 com parâmetros clínico-patológicos e sobrevida dos pacientes 

portadores de CCELO.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Esta pesquisa objetivou analisar se a forma fosforilada do Fator de Choque Térmico 1 

(pHSF 1) exerce alguma influência na patogênese do CCELO e sobrevida dos 

pacientes, com o intuito de compreender melhor o papel desta molécula na 

carcinogênese destes tumores. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar estudo histomorfológico dos casos de CCELO através do risco histológico 

estabelecido por Brandwein-Gensler et al. (2005) e do sistema BD - Budding Depth of 

invasion (Almangush et al. 2014);  

 Comparar os níveis de expressão da proteína HSF1 fosforilada (p-HSF1) entre 

CCELO e mucosa oral normal, através de imunoistoquímica;  

 Correlacionar a imunoexpressão da forma fosforilada do HSF1 (p-HSF1) do CCELO 

com parâmetros clínico-patológicos e sobrevida dos pacientes portadores de CCELO. 
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Abstract 

 

The squamous cell carcinoma (SCC) of the oral tongue presents morbimortality high levels although 

recent achievements of malignancies treatment. This way, a lot of researches are trying to detect 

morphological alterations or identify biomarkers that may present recurrence prediction power and 

metastasis and new strategies and/or more individualized therapeutic options in order to improve the 

prognosis of these patients. The Heat shock factor 1 (HSF1) acts in different ways of tumoral 

progressing, facilitating the appearance, development and tumoral invasiveness and its overexpression 

has been researched in malignancies. This research had the aim to analize if the phosphorylated form 

of Heat shock factor 1 (p-HSF1) carries some influence in the SCC of the oral tongue pathogenesis. 

There was an immunohistochemical study in 69 cases of oral tongue squamous cell carcinoma 

observing the p-HSF1 expression and correlating this immunoexpression with some 

clinicopathological parameters and patients’ survival. It was evaluated and compared the 

immunohistochemical score of the p-HSF1 between the squamous cell carcinoma (SCC) of the oral 

tongue and normal oral mucosa (MON) and this expression was correlated to the histological 

gradation systems proposed by Brandwein-Gensler et al. (2005) and by the model BD 

(ALMANGUSH et al., 2014). Survival analysis of association curves with the other parameters were 

carried out with the Kaplan Meier method and the differences of these curves submitted to the test log-

rank (p<0,05). It was found a bigger immunoexpression score (p<0,001) of p-HSF1 in squamous cell 

carcinoma (SCC) of the oral tongue in relation to the MON, suggesting this factor may influence the 

tumors pathogenesis.. The tumor size ( T ) T3/ T4 was associated to the high risk not only by system 

of Brandwein-Gensler et al. (2005) as by model BD (ALMANGUSH et al., 2014), suggesting bigger 

tumors may be associated to worse histopathological parameters. The analysis result through the BD 

method, showed prognostic implication, since as patients classified as high risk by this system were 

associated to a smaller global survival and bigger death number, suggesting its possible inclusion as a 

useful tool in the prognosis determination of patients with squamous cell carcinoma (SCC) of the oral 

tongue.  

 

 
Key words: Squamous Cell Carcinoma, Heat shock Protein, Immunohistochemistry, Prognosis. 
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Introdução 

 

O Carcinoma de Células Escamosas Oral (CCEO), Carcinoma Espinocelular ou 

Carcinoma Epidermoide, representa 95% das neoplasias que acometem a cavidade oral (1). É 

o 6
0
 câncer mais frequente no mundo e suas taxas de morbidade/mortalidade apresentam alta 

incidência (2, 3). No Brasil, e na região Nordeste, excetuando-se o carcinoma de pele (não 

melanoma) corresponde ao 5
0
 câncer mais frequente (4). Exibe um alto potencial de 

crescimento e infiltração, podendo causar metástases regionais e à distância. E apesar dos 

avanços terapêuticos de modalidades combinadas, a taxa de sobrevida global num período de 

5 anos são inferiores a 50% (5).  

O sistema TNM (T: tamanho do tumor primário; N: metástases linfonodais e M: 

metástases à distância) apesar de ser um indicador de fácil utilização e universalmente aceito 

como método para determinar o estadiamento clínico dos pacientes, possui algumas 

limitações na predição prognóstica do câncer. Diante disto, os aspectos microscópicos do 

CCEO vêm sendo utilizados por inúmeros pesquisadores para tentar traçar o comportamento 

biológico do tumor e graduá-lo de acordo com padrões morfológicos de malignidade. 

Atualmente, o risco histológico de (6) é bastante utilizado. Este mensura a estimativa da 

sobrevida utilizando uma pontuação de três níveis, baseando-se em parâmetros como: padrão 

de invasão, presença de infiltrado linfocítico e invasão perineural. Outra gradação, 

recentemente implantada, é o sistema BD, em que “B” representa ‘tumor budding’ - ninho de 

células e “D” representa ‘depth of invasion’ - profundidade de invasão. Os casos são 

classificados em três classes prognósticas: baixo, intermediário e alto risco (7). Porém, 

também, há muita controvérsia da utilidade destas gradações no prognóstico do paciente, já 

que vários estudos vêm demonstrando falta de correlação entre os parâmetros morfológicos e 

o desfecho clínico da doença (8, 9). Além disto, apesar dos avanços científicos no tratamento 

do CCEO, os pacientes continuam com pobre prognóstico, decorrente dos diagnósticos 

tardios de tumores avançados (10, 11). Logo, inúmeras pesquisas buscam identificar novos 

marcadores moleculares associados tanto ao início quanto a progressão do CCEO, na tentativa 

de se alcançar novas estratégias de tratamento para condutas mais individualizadas no manejo 

destes pacientes (12). 

Nesse contexto, autores sugerem que a mensuração dos níveis de fatores de choque 

térmico (HSF, do inglês Heat Shock Factor) pode ser utilizada na avaliação do diagnóstico 

e/ou prognóstico de diversos carcinomas, exercendo, assim, função como biomarcador da 

tumorigênese (13, 14, 15, 16). Condições de estresse induzem uma Resposta de Choque 
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Térmico (HSR, do inglês Heat Shock Response), que se caracteriza pela ativação de 

transcrição de genes das Proteínas de Choque Térmico (HSP, do inglês Heat Shock Protein) 

orquestrados por uma família de fatores de transcrição, e dentre eles o HSF1 é o mais 

proeminente (17). A transcrição de HSF1 ativa a expressão gênica em resposta a uma 

variedade de tensões, incluindo o calor e estresse oxidativo, bem como inflamação e infecção 

(18, 16).  

O HSF1 exerce importantes funções como: controle do ciclo celular, tradução 

proteica, metabolismo da glicose e evasão da apoptose, além de agir como co-regulador de 

outras vias de sinalização importantes na tumorigênese (19, 20). É o principal fator de 

transcrição que regula as HSPs, cujos produtos proteicos envolvem o controle de diversas 

funções celulares (18, 20). 

Nascimento et al. (21) buscaram melhor compreender os mecanismos que regulam o 

HSF1 pela fosforilação de serina (S), e verificaram que dentre os eventos de fosforilação mais 

abrangentes, destaca-se a fosforilação de S303 e S307, que são constitutivamente fosforiladas 

em situação de homeostase, podendo aumentar após a exposição ao estresse. Huang et al. 

(22), também pesquisaram a fosforilação do HSF1 em S303 e S307 e constataram que tal fato 

pode interferir na estabilidade de proteínas específicas relacionadas com a progressão de 

patologias. Pelo fato das células neoplásicas malignas estarem submetidas a condições de 

estresse constante, pode haver ampla produção e acúmulo de proteínas malformadas, 

desencadeando o processo de ativação do HSF1 com o propósito de reverter o quadro e 

proteger as células de diversas condições estressoras e/ou nocivas, situação que favorece a 

viabilidade das células malignas (23, 16, 24, 20, 26). 

Desta forma, esta pesquisa pretendeu comparar os níveis de imunoexpressão da forma 

fosforilada do HSF1 (Ser 303) entre CCEO de língua e a mucosa oral normal, 

correlacionando, ainda, esta expressão do p-HSF1 com parâmetros clínico-patológicos e 

sobrevida dos pacientes.  

 

Materiais e Métodos 

 

Amostra 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer, Natal-RN, Brasil, com o parecer nº 923.192 (ANEXO 3). 

Trata-se de um estudo transversal e retrospectivo com análise comparativa das características 
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clínicas, histopatológicas e a imunoexpressão da forma fosforilada do HSF1 (p-HSF1), em 

uma série de casos de CCELO.  

A população do estudo foi constituída pelos casos de câncer registrados e 

diagnosticados nos arquivos do Serviço de Anatomia Patológica da Liga Norte Riograndense 

Contra o Câncer, sendo selecionados os casos de CCELO entre os anos de 2001 a 2010 e 

pelos casos de mucosa oral normal (MON) coletados do Serviço de Anatomia Patológica da 

Disciplina de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), Natal-RN, Brasil.  

A amostra foi selecionada por conveniência e compreendeu espécimes cirúrgicos de 

69 casos de CCELO, emblocados em parafina, obtidos nos arquivos da Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer. E o grupo controle, foi composto por 20 casos de MON, 

provenientes dos arquivos do Serviço de Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Oral 

do Departamento de Odontologia da UFRN, a partir de espécimes advindos de pacientes sem 

histórico de câncer oral, submetidos a tratamento cirúrgico para remoção de fenômenos de 

extravasamento de muco, em que foram avaliadas as margens da mucosa, com áreas livres de 

infiltrado inflamatório. 

 

Estudo Clínico 

 

As informações coletadas dos prontuários dos pacientes selecionados para pesquisa, 

conforme o Apêndice A, foram: sexo, idade, hábitos (tabagismo e etilismo) presença de 

metástase linfonodal e/ou à distância, presença de recidiva local, tempo de sobrevida, tipo do 

tratamento, data do último acompanhamento e/ou do óbito. Foram considerados para estudo 

os casos que tinham pelo menos cinco anos de acompanhamento para que assim pudessem ser 

obtidos os dados fidedignos de recidiva e sobrevida.  

Os desfechos investigados foram: 

(1) Sobrevida global – tempo desde o início do tratamento até a morte ou última informação de 

acompanhamento; e 

(2) Sobrevida livre de doença – tempo desde o início do tratamento até o diagnóstico da primeira 

recorrência/segundo tumor primário (local ou regional) ou metástase (regional ou à distância). 
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Estudo Histomorfológico  

 

Para o estudo histomorfológico foram utilizadas lâminas com 5µm de espessura do 

material incluído em blocos de parafina, corados pela técnica da Hematoxilina/Eosina e 

examinados à microscopia de luz. Os casos selecionados foram classificados pelo risco 

histológico de Brandwein-Gensler et al. (6) (Quadro 1). Foram avaliados o pior padrão de 

invasão, resposta linfocítica do hospedeiro na interface do tumor e a invasão perineural. Para 

cada caso foi dado o total de pontos de cada parâmetro, gerando um escore de risco. Quando o 

escore era igual a 0, o caso foi considerado de baixo risco; escore 1 ou 2 foi considerado de 

risco intermediário e escore 3 ou mais, alto risco.  

O sistema BD (Quadro 2), em que “B” representa a palavra tumor budding - ninho de 

células e “D” representa a palavra depth of invasion - profundidade de invasão, consiste num 

sistema de gradação histológica, em que se busca a identificação de ninhos de células 

tumorais contendo até 5 células (buds). Para a análise, busca-se a quantidade mínima de 5 

buds no front de invasão. A avaliação desses buds foi realizada inicialmente em baixa 

magnificação (x4), e após a escolha da área com maior número de buds a avaliação foi 

realizada em maior magnificação (x20). Já a profundidade de invasão foi medida da superfície 

do tumor até o ponto mais profundo, considerando-se o parâmetro de 4mm para a mensuração 

da profundidade de invasão (7).  

De acordo com o escore atribuído, os casos foram classificados em três classes 

prognósticas: baixo risco para os casos com escore 0, risco intermediário para os casos com 

escore 1 e alto risco para os casos com escore 2.  

 

Variável 

Histopatológica 
Tipo Definição Pontuação 

Pior padrão de 

invasão 

Tipo 1 Invasão compressiva 0 

Tipo 2 Crescimento finger-like 0 

Tipo 3 
Ilhas tumorais grandes contendo mais de 

15 células por ilha 
0 

Tipo 4 
Ilhas tumorais pequenas contendo 15 

células ou menos por ilha 
1 

Tipo 5 
Tumor satélite, igual ou maior que 1mm 

distante do tumor principal (x20) 
3 

Resposta linfocítica 

do hospedeiro 

Tipo 1 (Forte) 

Tecido linfoide presente de forma 

contínua e densa/Nódulos linfoides no 

front invasivo em cada um dos campos 

(x4) 

0 

Tipo 2 

(Intermediário) 

Resposta intermediária do 

hospedeiro/Nódulos linfoides na 
1 

Quadro 1: Sistema de risco histológico proposto por Brandwein-Gensler et al. (2005) 
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interface em alguns mas não todos os 

campos (x4) 

Tipo 3 (Fraco) 
Pouca ou nenhuma resposta do 

hospedeiro/Ausência de nódulos linfoide 
3 

Invasão perineural 

Nenhum Nenhum 0 

Pequenos 

nervos 

Tumor envolvendo pequenos nervos 

(menores que 1 mm de diâmetro) 
1 

Grandes nervos 
Tumor envolvendo grandes nervos (igual 

ou maior que 1 mm de diâmetro) 
3 

 

 

Variável 

Histopatológica 
Escore Definição Classe prognóstica 

Profundidade de 

invasão 

x 

Ninhos tumorais 

0 

Profundidade de invasão <4 mm 

Baixo risco 
Ninhos tumorais ausentes ou <5 ninhos no 

front de invasão 

1 

(a) Profundidade de invasão 4 mm, e 

ninhos tumorais ausentes ou <5 ninhos no 

front de invasão 

Risco intermediário 
(b) Tumor superficial <4 mm, mas com alta 

atividade de ninhos tumorais no front de 

invasão ( 5 ninhos) 

2 

Profundidade de invasão 4 mm, e com 

alta atividade de ninhos tumorais no front 

de invasão ( 5 ninhos) 

Alto Riso 

 

 

Estudo Imuno-Histoquímico 

 

Todos os espécimes de CCELO e MON fixados em formol a 10% e emblocados em 

parafina, foram submetidos a cortes histológicos de 3m de espessura, os quais foram 

estendidos em lâminas de vidro, previamente limpas e desengorduradas, preparadas com 

adesivo à base de 3-aminopropyltrietoxy-silano (Sigma Chemical CO, St Louis, MO, USA). 

Posteriormente, o material foi submetido a técnica da imunoperoxidase, utilizando-se o 

anticorpo primário p-HSF1 (Phospho-HSF1 Ser 303 Polyclond Antibody, Thermo Fisher 

Scientific, Rockford, USA), com diluição 1:1000 e tempo de incubação de 60 minutos.  Como 

controle negativo, alguns cortes passaram pelo processamento imunoistoquímico sem 

exposição ao anticorpo primário para confirmar a especificidade da coloração. 

Quadro 2: Sistema BD proposto por Almangush et al. (2014) 
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Para as etapas de desparafinização, reidratação e recuperação antigênica os cortes 

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

água destilada em pascal. Posteriormente, as amostras sofreram o bloqueio da peroxidase 

endógena com H2O210Vol (15 minutos em temperatura ambiente) e após lavagem em água 

corrente, incubadas em proteína block ThermoScientific, Runcorn, UK) por 5 minutos em 

temperatura ambiente, a qual bloqueia as ligações inespecíficas. Em seguida, foram realizadas 

duas lavagens em tris-hidroximetil-aminometano (TRIS, Sigma Chemical, St Louis, MO, USA) 

(pH 7,4) com duas trocas de 5 minutos para então haver a incubação do anticorpo primário 

anti-p-HSF1. Posteriormente, as amostras foram incubadas no sistema Hidef (Cell Marque, 

CA, USA) na diluição de 1:4000, durante 60 minutos à temperatura ambiente, intercaladas por 

lavagens em TRIS. Após esta incubação, foi realizada a revelação com diaminobenzidina 

(DAB, Sigma Chemical, St Louis, MO, USA) em câmara escura, passando por água destilada, 

contra coloração com hematoxilina de Mayer (1 minuto), lavagem em água corrente (5 

minutos), água destilada com duas trocas (5 minutos). O processo foi finalizado com 

desidratação, diafanização e montagem da lamínula contra a lâmina em resina Permount® 

(Fisher Scientific Inc., Fair Lawn, NJ, USA) para observação em microscópio de luz. 

 

Análise das Células Imunomarcadas 

 

As lâminas do estudo imunoistoquímico foram escaneadas com auxílio do 

equipamento Scanner Panoramic MIDI (3DHISTECH


 Kft. 29-33, Konkoly-Thege M. str. 

Budapest, Hungary, H-1121). As imagens foram analisadas e fotografadas através do 

programa de visualização Panoramic Viewer 1.15.2 (3DHISTECH


 Kft. 29-33, Konkoly-

Thege M. str. Budapest, Hungary, H-1121) utilizando a amplitude de 33,33, correspondente 

ao aumento de 400x do microscópio de luz.  

A análise da imunoexpressão do p-HSF1 em CCELO e MON foi realizada a partir da 

adaptação do estudo de Ishiwata et al. (27). Um único avaliador independente, treinado 

previamente, fez a avaliação. Foram analisados 5 campos de cada lâmina, sendo avaliada a 

imunomarcação nuclear. As células endoteliais e células inflamatórias não foram 

contabilizadas. 

Foi avaliada a porcentagem de células com núcleos imunomarcados de acordo com a 

fórmula:  

 %= Número de céulas imunomarcadas / Número total de células (incluindo as células negativas) x 100 
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Além de ter sido contado o número de células com núcleos imunomarcados foi 

também examinada a intensidade da imunoreação através de escores: 1 (fraco), 2 (moderado) 

e 3 (intenso). Em seguida o número de células e o escore de imunomarcação foram 

multiplicados gerando um escore de intensidade de marcação imunoistoquímica, segundo a 

fórmula a seguir: 

 1 x número de células marcadas fracamente no campo = A 

 2x número de células moderadamente marcadas no campo = B 

 3x número de células intensamente marcadas no campo = C 

Escore de intensidade= A + B + C / Número total de células (incluindo as negativas) 

Para tanto foi utilizado o software de análise de imagens digitais Image J, como 

ferramenta para avaliação das fotos obtidas das lâminas escaneadas 

Para realizar os testes estatísticos foram elencadas diversas variáveis, as quais estão 

descritas no Quadro 3. 

Para a análise da associação da imunoexpressão de p-HSF1 com parâmetros 

clinicopatológicos, os casos de CCELO que excederam o mais alto escore de intensidade de 

imunoexpressão da MON foram definidos como superexpressos. Em seguinda, foi feita a 

categorização dos casos que apresentaram superexpressão de p-HSF1 em CCELO. Foi 

determinada a mediana dos escores de imunomarcação dos casos superexpressos. A partir 

dessa mediana, os casos com superexpressão de p-HSF1 foram categorizados em dois grupos: 

menor superexpessão (casos com escore de imunomarcação até a mediana) e maior 

superexpressão (casos com escore de imunomarcação maior que a mediana) 

 

 

Variável Categoria Classificação 

Tempo de sobrevida Meses Quantitativa discreta 

Sexo 
1– Masculino 

2 – Feminino 
Nominal mutuamente exclusiva 

Idade 

Valor absoluto Quantitativa discreta 

≤60 

>60 
Nominal ordinal 

Tratamento em categoria 

1 – Cirurgia 

2– Cirurgia e outros 
Nominal mutuamente exclusiva 

Quadro 3: Variáveis utilizadas nos testes estatísticos. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

Análise Estatística 

Para a análise estatística, as informações clínicas, morfológicas e imunoistoquímicas 

da amostra do presente estudo foram tabuladas no software Microsoft Excel (Microsoft 

Corporation, USA) e posteriormente transferidas para o software SPSS 20 for Windows 

 

TNM 

 

 

1- T4N2MO; T3N2M0; 

T2N2M0 

2-T1N1MO; T1N2M0; 

T2N1M0 

3- T3N0MO; T4N0M0; 

4-T2N0MO 

5- T1N0M0 

999- Sem dados 

Nominal ordinal 

Presença de metástase 
1 – sim 

2 – não 
Nominal mutuamente exclusiva 

Presença de recidiva loco regional 

 

1 – sim 

2 – não 
Nominal mutuamente exclusiva 

Tempo de sobrevida 

 
Meses Quantitativa discreta 

Desfecho 

 

1-Óbito por câncer 

2-Em progressão 

3-Remissão 

Nominal mutuamente exclusiva 

Análise morfológica segundo 

Brandwein-Gensler 

1-Alto Risco 

2-Risco Intermediário 

3-Baixo Risco 

Nominal ordinal 

Análise morfológica sistema BD 

0-Alto Risco 

1-Risco Intermediário 

2-Baixo Risco 

 

Nominal ordinal 

Imunomarcação para p-HSF1 

 

Células não marcadas 

1x Nº células + fraca 

2 x Nº células + moderada 

3 x Nº células + intensa 

Quantitativa discreta 



31 
 

(Statistical Package for Social Sciences; IBM, USA). Inicialmente, foi realizada uma análise 

descritiva, e posteriormente, as variáveis qualitativas foram apresentadas na forma de 

frequências absolutas e relativas, enquanto as variáveis quantitativas foram descritas por meio 

de média, mediana, quartis e desvio-padrão. Para a análise comparativa da imunoexpressão de 

p-HSF1 no CCELO e na MON foi realizado o Mann-Whitney (U).  

Para verificar a associação das variáveis qualitativas (sexo, idade, tabagismo, etilismo, 

T categorizado, N categorizado, estadiamento clínico categorizado, recidiva local, segundo 

tumor primário, presença de metástases linfonodais e/ou à distância após o tratamento, 

tratamento categorizado, gradações histológicas de malignidade e imunoexpressão da proteína 

p-HSF1 foram utilizados os teste Qui-quadrado de Pearson (n>5) e teste Exato de Fisher (n 

menor igual 5).  Para todas as análises, foi considerado o nível de significância de p<0,05. 

A análise de sobrevida foi realizada com o auxílio do software STATA 10.0 utilizando 

o método de Kaplan Meier de onde foram confeccionadas a curva de sobrevida global de 

cinco anos e curva de sobrevida livre de doença, além de curvas para parâmetros que 

impactaram significativamente na sobrevida dos pacientes. O teste log-rank foi aplicado para 

avaliação da significância estatística (p<0,05) das diferenças entre as curvas de sobrevida 

obtidas. 

Os fatores prognósticos foram determinados pela regressão de Cox (modelo de riscos 

proporcionais de Cox). Para as variáveis foram apresentadas as seguintes estatísticas: p-

valores e razão de função de riscos ou harzard ratio (HR). 

 

Resultados  

 

Caracterização da Amostra 

 A amostra deste estudo foi constituída por 69 casos de CCELO e 20 casos de MON. O 

perfil epidemiológico dos casos de CCELO utilizados nesse estudo encontra-se detalhado na 

Tabela 1.  

 
 

 

 

Tabela 1: Frequência dos casos de CCELO segundo sexo, idade e hábitos dos pacientes. Natal- RN, 2018. 

 

Parâmetro n (%) 

Sexo 

Masculino 

 

46 (66,7) 
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Feminino 23 (33,3) 

Idade  

Até 60 anos 

≥ 60 anos 

31 (44,9) 

38 (55,1) 

Tabagismo  

Não 

Sim 

Não informado 

 

8 (11,4) 

50 (72,9) 

11 (15,7) 

Etilismo 

Não 

Sim 

Não informado 

 

12 (17,1) 

34 (49,3) 

23 (32,9) 

Total 69 (100,0) 

Fonte: Liga Norte-riograndense contra o Câncer. 

 

A amostra foi composta em sua maioria por indivíduos do sexo masculino (66,7%), e a 

proporção entre o sexo masculino e feminino foi de 2:1. Referente a idade desses indivíduos 

no momento do diagnóstico, essas variaram entre 25 a 95 anos (62,03 ±14,494).  

A determinação do TNM coletado nos prontuários foi estabelecida após o tratamento 

cirúrgico dos pacientes, através da análise histopatológica dos linfonodos cervicais removidos 

para identificação ou não de metástase linfonodal. A pesquisa de metástase à distância foi 

realizada a partir de exames por imagem. Em cinco prontuários analisados (7,1% da amostra) 

não foram encontrados registros do TNM, não sendo possível, portanto, estabelecer o 

estadiamento clínico do paciente. 

A tabela 2 mostra a distribuição dos casos de acordo com os critérios do TNM e o 

estadiamento clínico da doença. 
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Tabela 2: Frequência dos casos de CCELO segundo os critérios do TNM e estágio clínico. Natal-RN, 2018. 

 

Parâmetro n (%) 

Tamanho do tumor (T) 

T1  

T2 

T3  

T4 

Não informado 

 

14 (20,3) 

28 (40,6) 

17 (24,6) 

6 (8,7) 

5 (7,25) 

Comprometimento linfonodal 

(N) 

N0 

N1 

N2  

Não informado  

 

32 (46,4) 

18 (26,1) 

14 (20,3) 

5 (7,2) 

Metástase à distância (M) 

M0 

M1 

Não informado 

64 (92,7) 

0 (0,0) 

5 (7,2) 

Estadiamento clínico 

I  

II 

III  

IV 

Não informado 

 

10 (14,5) 

15 (21,7) 

23 (33,4) 

17 (24,6) 

5 (7,25) 

Total 69 (100,0) 

Fonte: Liga Norte-riograndense contra o Câncer. 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados dos parâmetros utilizados para a avaliação do 

comportamento clínico da doença após o tratamento inicial. 
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Tabela 3: Análise do comportamento clínico da doença após o tratamento inicial. Natal-RN, 2018. 

 

Parâmetro n (%) 

Presença de recidiva local 

Ausente 

Presente 

 

54 (78,3) 

15 (21,7) 

Presença de segundo tumor primário 

Ausente 

Presente 

 

62 (89,8) 

7  (10,1) 

Metástase linfonodal após o tratamento 

Ausente 

Presente 

 

61 (88,4) 

8 (11,6) 

Metástase à distância após o tratamento 

Ausente 

Presente 

 

66 (95,6) 

3 (4,4) 

Total 69 (100,0) 

Fonte: Liga Norte-riograndense contra o Câncer. 

 

Após o tratamento, no período médio de 12,43 meses (±7,42), não foi observado o 

desenvolvimento de um segundo tumor primário em 62 pacientes (89,8%). Já 7 pacientes 

(10,1%) desenvolveram segundos tumores primários, e dentre os sítios anatômicos de 

acometimento, destacam-se esôfago, orofaringe e assoalho bucal.  O tempo médio para o 

desenvolvimento de um segundo tumor primário foi de 28,14 meses (±17,27). Relativo ao 

comprometimento linfonodal, 8 pacientes (11,6%), após o tempo de seguimento clínico médio 

de 23,25 meses (±16,85), desenvolveram metástase para linfonodos cervicais. No tocante ao 

desenvolvimento de metástase à distância, dois pacientes apresentaram metástase pulmonar e 

um paciente apresentou metástase pulmonar e óssea.  

A análise dos prontuários dos indivíduos que fizeram parte desse estudo mostrou que 

do total de pacientes, 18 (26,1%) foram a óbito após uma média de tempo de 32,26 meses 

(±23,72). Todos os óbitos estavam relacionados às complicações inerentes à progressão do 

CCELO (doença de base), tais como: caquexia neoplásica, parada cardiorrespiratória, choque 

hemorrágico, distúrbio metabólico e falência múltipla de órgãos. 
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Análise Morfológica 

 

A análise histopatológica do material cirúrgico de todos os casos desse estudo revelou 

características inerentes ao CCELO, dentre elas o rompimento da membrana basal e invasão 

do tecido conjuntivo subjacente pelas células epiteliais neoplásicas malignas, organizadas sob 

a forma de sólidos lençóis, ilhas, cordões ou pequenos grupamentos. Essas células possuíam 

diferentes graus de ceratinização e formação de pérolas córneas, além de diversos graus de 

pleomorfismo celular e nuclear, bem como presença de figuras de mitoses típicas e atípicas e 

de nucléolos proeminentes. Relativo ao infiltrado inflamatório do microambiente tumoral 

dentre os casos da amostra, esse apresentava-se de forma que variava entre uma resposta 

inflamatória escassa, intensa à difusa, ou organizada em placas dispersas. As células 

neoplásicas invadiam estruturas adjacentes a tumor, tais como: tecido muscular, tecido 

adiposo, tecido glandular salivar e estruturas vásculo-nervosas (Figura 1). A Tabela 4 

apresenta o resultado da análise morfológica dos casos de CCELO segundo os critérios 

determinados pelo risco histológico de Brandwein-Gensler et al. (2005) e pelo sistema BD 

(ALMANGUSH et al., 2014).  
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Figura 1: Aspectos histopatológicos CCELO. A: CCELO bem diferenciado com padrão de 

invasão organizado em ilhas, com abundante ceratinização e poucas atipias celulares. B: 

Lençol de células neoplásicas com pleomorfismo celular, hipercromatismo nuclear, com 

disceratose e mitoses típicas e atípicas. C: Front de invasão do tumor com ninhos com menos 

de 15 células e células isoladas com hipercromatismo e anisocitose e anisonucleose, em 

estroma com um infiltrado mononuclear moderado. D: CCELO invadindo em ilhas, ninhos de 

poucas células, com pleomorfismo celular evidente, além de células neoplásicas malignas 

dissociadas individualmente (HE/Pannoramic Viewer). E: Tumor com profundidade de 

invasão superior a 4mm (deep of invasion - BD) F: Invasão perineural de múltiplos nervos 

pequenos (<1mm).  
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Tabela 4: Análise morfológica dos casos de CCELO segundo os critérios determinados pelo risco histológico de 

Brandwein-Gensler et al. (2005) e pelo sistema BD (ALMANGUSH et al., 2014). Natal-RN, 2018. 

 

Sistema BD   Risco histológico de 

Brandwein Gensler 

 

Classe prognóstica n (%)  Classe prognóstica n (%) 

Baixo risco 7 (10,1)  Baixo risco 3 (4,5) 

Risco Intermediário  16 (23,2)  Risco Intermediário 36 (54,5) 

Alto risco 46 (66,7)  Alto risco 27 (40,9) 

Total  69 (100,0)   

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Análise Clínicopatológica 

Os resultados da associação entre o estadiamento clínico categorizado dos casos de 

CCELO e os parâmetros epidemiológicos e demais parâmetros clínicos estão descritos na Tabela 

5. 

Tabela 5: Associação do estadiamento clínico em relação a parâmetros epidemiológicos, hábitos dos pacientes e 

parâmetros clínicos. Natal-RN, 2018. 

 

Parâmetro Estadiamento clínico P 

I ou II 

n (%) 

III ou IV 

n (%) 

Sexo* 

Masculino 

Feminino 

 

15 (35,7) 

9 (40,9) 

 

27 (64,3) 

13 (59,1) 

 

0,683 

Idade* 

Até 60 anos 

Maior que 60 anos 

 

4 (14,3) 

20 (55,6) 

 

24 (85,7) 

16 (44,4) 

 

0,001 

Tabagismo** 

Não 

Sim 

 

1 (12,5) 

17 (35,4) 

 

7 (87,5) 

31 (64,6) 

 

0,414 
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Etilismo*** 

Não 

Sim 

 

5 (1,7) 

11 (32,4) 

 

7 (58,3) 

23 (67,6)  

 

0,726 

Recidiva local* 

Ausente 

Presente 

 

20 (39,2) 

4 (30,8) 

 

31 (60,8) 

9 (69,2) 

 

0,751 

Segundo tumor primário* 

Ausente 

Presente 

 

21 (36,2) 

3 (50,0) 

 

37 (63,8) 

3 (50,0) 

 

0,664 

Metástase linfonodal após tratamento* 

Ausente  

Presente 

 

21 (36,8) 

3 (42,9) 

 

36 (63,2) 

4 (57,1) 

 

1,00 

Metástase à distância após tratamento* 

Ausente 

Presente 

 

22 (36,1) 

2 (66,7) 

 

39 (63,9) 

1 (33,3) 

 

0,551 

Fonte: Liga Norte-riograndense contra o Câncer e Programa de Pós-graduação em Patologia oral/UFRN. 

Legenda: *5 casos sem informação, ** 13 casos sem informação, *** 23 casos sem informação. 

 

A partir da análise da Tabela 5, foi possível determinar que houve uma associação 

estatisticamente significativa entre o estadiamento clínico e a idade dos pacientes, sendo os 

pacientes com mais de 60 anos mais associados aos estágios I e II (RP - Razão de Prevalência: 

1,929; IC - Intervalo de Confiança de 95%: 1,299 - 2,864). Apesar de não haver associação 

estatisticamente significativa, a maioria dos pacientes que desenvolveram recidiva local (9 

dos 13 casos) estavam distribuídos no grupo de pior estadiamento clínico (III e IV). 

Os resultados da análise de associação entre a gradação de risco histológico proposta 

por Brandwein-Gensler et al. (2005) e pelo sistema BD, e o estadiamento clínico categorizado 

dos casos de CCELO estão descritos na Tabela 6. Foi encontrado significado estatístico na 

análise da frequência de tamanho do tumor (T) e gradação Brandwein-Gensler et al. (2005), 

sendo T3-T4 mais associado ao alto risco (RP: 3,616; IC 95%: 1,236 - 10,582). E o mesmo foi 

observado no sistema BD onde foi verificado significado estatístico (p = 0,0045), sendo T3-T4 

mais associado ao alto risco (RP: 4,267; IC de 95%: 1,188 - 16,726). Não foi observado 

significado estatístico (p = 0,171) entre o comprometimento linfonodal (N) e o sistema BD, 



39 
 

porém dos 32 casos (N1 +N2), 25 eram de alto risco por este sistema. Foi observado 

significado estatístico (p = 0,014) entre a metástase linfonodal após tratamento e o sistema BD, 

sendo 75% dos casos associados ao baixo/intermediário risco e 25% dos casos associados ao 

alto risco.  
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Tabela 6: Associação do risco histológico de Brandwein-Gensler et al. (2005) e do sistema BD (Almangush et 

al., 2014) em relação a parâmetros clínicos. Natal-RN, 2018. 

 
Parâmetro Risco histológico de 

Brandwein-Gensler 

P Sistema BD p 

Risco 

baixo/inter

mediário 

n (%) 

Alto risco 

n (%) 

Risco 

baixo/inte

rmediário 

n (%) 

Alto 

risco 

    n (%) 

 

T 

categorizado* 

T1 + T2  

T3 + T4 

 

27 (65,9) 

8 (34,8) 

 

14 (34,1) 

15 (65,2) 

 

0,017 

 

16 (39,0) 

3 (13,0) 

 

25 (61,0) 

20 (87,0) 

 

0,0045 

N 

categorizado* 

N0 

N1 + N2 

 

19 (59,4) 

16 (50,0) 

 

13 (40,6) 

16 (50,0) 

  

 0,451 

 

12 (37,5) 

7 (21,9) 

 

20 (62,5) 

 25 (78,1) 

 

0,171 

Estadiamento 

clínico* 

I ou II 

III ou IV 

 

16 (66,7) 

19 (47,5) 

 

8 (33,3) 

21 (52,5) 

 

0,136 

 

10 (41,7) 

9 (22,5) 

 

 

14 (58,3) 

31 (77,5) 

 

                              0,104 

 

Recidiva local 

Ausente 

Presente 

 

30 (55,6) 

9 (60,0) 

 

24 (44,4) 

6 (40,0) 

 

0,759 

 

18 (33,3) 

5 (33,3) 

 

36 (66,7) 

10 (63,7) 

  

                            1,000 

 

Metástase 

linfonodal após 

tratamento 

Ausente 

Presente 

 

 

33 (54,1) 

6 (75,0) 

 

 

28 (45,9) 

2 (25,0) 

 

 

0,451 

 

 

17 (27,9) 

6 (75,0) 

 

 

44 (72,1) 

2 (25,0) 

 

 

0,014 

Metástase à 

distância após 

tratamento 

 

Ausente 

Presente 

 

 

 

38 (57,5) 

1 (33,3) 

 

 

 

      B28 (45,9) 

2 (66,7) 

 

 

 

0,576 

 

 

 

22 (33,3) 

1 (33,3) 

 

 

 

 

44 (67,7) 

2 (66,7) 

 

 

 

 

1,000 

 

Fonte: Liga Norte-riograndense Contra o Câncer e Programa de Pós-graduação em Patologia oral/UFRN. 

Legenda: *5 casos sem informação 
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Análise Imunoistoquímica 

Para a análise imunoistoquímica foi feita a descrição da marcação nuclear da proteína 

p-HSF1 nas células do epitélio de revestimento da MON e do front de invasão tumoral dos 

casos de CCELO. A expressão nuclear de p-HSF1 foi observada em todos os casos 

analisados, tanto de MON quanto de CCELO, porém quando consideradas as células epiteliais 

negativas para a imunomarcação, estas predominaram nos casos de MON. Em MON as 

células imunomarcadas apresentavam-se mais distribuídas em região de camada basal e 

parabasal do epitélio de revestimento, com tendência a apresentar fraca ou moderada 

imunomarcação. Foi possível identificar também a transição das intensidades de marcação 

entre regiões do epitélio normal para o epitélio displásico e do epitélio normal para áreas de 

invasão tumoral, nas quais a marcação apresentava-se mais intensa. No front de invasão em 

CCELO, a imunomarcação da proteína p-HSF1 foi bastante evidente, nota-se a presença de 

ilhas, ninhos e células dissociadas imunomarcadas (Figura 2). Na Tabela 7 encontra-se 

descrita a análise comparativa da imunomarcação de p-HSF1 entre a MON e o CCELO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

A 

C 

B 

D 

E F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Imunoexpressão do p-HSF1. A: Imunomarcação da proteína p-HSF1 no 

epitélio da MON. Nota-se maior quantidade de células imunomarcadas nas 

camadas basal e parabasal, com intensidade de marcação variando de fraca a 

moderada. A maioria das células nas camadas superficiais mostram-se negativas. 

B: Imunomarcação da proteína p-HSF1 na transição entre epitélio normal e 

epitélio displásico. C: Imunoexpressão do p-HSF1. Imunomarcação da proteína p-

HSF1 no epitélio de CCELO D: Imunomarcação da proteína p-HSF1 no front de 

invasão em CCELO. Nota-se a presença de ilhas, ninhos e células dissociadas 

imunomarcadas. E e F: Forte imunomarcação da proteína p-HSF1 no front de 

invasão em CCELO, em maior aumento (HE/PannoramicViewer). 
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Tabela 7: Análise comparativa da imunoexpressão de p-HSF1 em MON e CCELO segundo o escore de 

intensidade de marcação celular e percentual de imunopositividade. Natal-RN, 2018.  

  

 Grupo n Mediana Q25-75  Ranks  

Escore de 

intensidade 

CCELO 

MON 

69 

20 

2,25 

1,33 

1,96-2,39 

0,89-2,06 

51,83 

21,45 

<0,001 

Percentual de 

imunopositividade 

CCELO 

MON 

69 

20 

92,33 

81,72 

86,04-94,70 

60,63-97,30 

46,77 

38,90 

0,230 

Fonte: Liga Norte-riograndense contra o Câncer e Programa de Pós-graduação em Patologia oral/UFRN.  

Legenda: CCELO: carcinoma de células escamosas de língua oral, MON: mucosa oral normal, Q25-75: Quartis 

25 e 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Gráfico 2: Box-plot relativo ao percentual de imunoexpressão da proteína p-HSF1 

com relação a MON e CCELO. 

 

MON CCELO 

Gráfico 1: Box-plot relativo ao escore de intensidade da imunoexpressão da 

proteína p-HSF1 com relação a MON e CCELO. 

MON CCELO 
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Os escores de intensidades revelaram valores de imunomarcação de p-HSF1 que 

variaram de 0,33 a 2,27 em MON e de 1,46 a 2,68 em CCELO. No tocante aos percentuais de 

imunopositividade para a MON e para o CCELO, foram de 27,66% a 99,91% e 66,04% a 

98,04%, respectivamente. Quando comparados escore de intensidade de marcação entre MON 

e CCELO, foi encontrado resultado estatisticamente significativo (p<0,001).  

A partir da mediana do escore de imunopositividade, os casos com expressão de p-

HSF1 foram categorizados em dois grupos: menor expessão (casos com escore de 

imunomarcação até 2,22) e maior expressão (casos com escore de imunomarcação maior que 

2,22) e foram associados com os parâmetros clinicopatológicos (Tabela 8). Nenhum 

significado estatístico foi encontrado. 

 

Tabela 8: Associação da expressão da proteína p-HSF1 em relação aos parâmetros clínicopatológicos. Natal-

RN, 2018. 

 

Parâmetro Escore de expressão P 

Até 2,22 

n (%) 

    >2,22 

n (%) 

T categorizado* 

T1 + T2  

T3 + T4 

 

20 (48,8) 

10 (43,5) 

 

21 (51,2) 

13 (56,5) 

 

0,683 

N categorizado* 

N0 

N1 + N2 

 

14 (43,8) 

16 (50,0) 

 

18 (56,3) 

16 (50,0) 

 

0,616 

Estadiamento clínico* 

I + II 

III + IV 

 

10 (41,7) 

20 (50,0) 

 

14 (58,3) 

20 (50,0) 

 

0,518 

Recidiva local 

Ausente 

Presente 

 

24 (44,4) 

7 (46,7) 

 

30 (55,6) 

8 (53,3) 

 

0,878 

Segundo tumor primário 

Ausente 

 

29 (46,8) 

 

33 (53,2) 

 

0,359 



45 
 

Fonte: Liga Norte-riograndense Contra o Câncer e Programa de Pós-graduação em Patologia oral/UFRN. 

Legenda: *5 casos sem informação. 
 

 

Análise de Sobrevida 

 

Para a análise de sobrevida foram considerados o tempo livre de doença e tempo de 

sobrevida global. Neste estudo, o tempo específico da doença coincide com o tempo de 

sobrevida global visto que todos os óbitos foram associados ao câncer. Dos 69 casos de 

CCELO selecionados para a análise de sobrevida, 33 apresentaram algum evento decorrente 

da doença e 9 foram censurados. 

A análise da sobrevida livre de doença dos pacientes da amostra levando-se em 

consideração parâmetros epidemiológicos, clinicopatológicos e imunoistoquímicos encontra-

se descrita na Tabela 9. O tempo livre de doença foi considerado como o intervalo de tempo 

contado desde o tratamento até diagnóstico do primeiro evento associado à progressão do 

câncer tais como: primeira recidiva, metástase linfonodal, metástase à distância, segundo 

tumor primário ou morte. No presente estudo foram identificados 33 destes eventos, tendo 

como resultado um tempo livre de doença 41,15% (Gráfico 3). 

 

Presente 2 (28,6) 5 (71,4) 

Metástase linfonodal após tratamento 

Ausente 

Presente 

 

27 (44,3) 

4 (50) 

 

34 (55,7) 

4 (50,0) 

 

1,00 

Metástase à distância após tratamento 

Ausente 

Presente 

 

29 (43,9) 

2 (66,7) 

 

37 (56,1) 

1 (33,3) 

 

0,584 

Risco Histológico de Brandwein-Gensler 

Risco baixo/intermediário 

Alto risco 

 

20 (51,3) 

11 (36,7) 

 

19 (48,7) 

19 (63,3) 

 

0,226 

Sistema BD 

Risco baixo/intermediário 

Alto risco 

 

8 (34,8) 

23 (50,0) 

 

15 (65,2) 

23 (50,0) 

 

0,231 
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Tabela 9: Sobrevida livre de doença dos casos de CCELO de acordo com os parâmetros epidemiológicos, 

clínicos e imunoistoquímico. Natal –RN, 2018 

Parâmetro Número de 

Eventos 

Sobrevida em 5 anos 

(IC 95%) 

HR 

(IC 95%) 

P 

Gênero 

Masculino 

Feminino 

 

20 

13 

 

43,46 (26,38 – 59,39) 

38,57 (18,33 – 58,57) 

 

1,04 

(0,52 – 2,10) 

 

       0,896 

Idade  

Até 60 anos 

Maior que 60 anos 

 

16 

17 

 

37,51 (18,96 – 56,08) 

43,99 (25,67 – 60,90) 

 

0,82 

(0,41 – 1,62) 

 

 0,568 

Tabagismo* 

Não 

Sim 

 

5 

24 

 

37,50 (8,70 – 67,44) 

42,74 (27,26 – 57,35) 

 

0,57 

(0,21 – 1,52) 

 

0,254 

Etilismo** 

Não 

Sim 

 

4 

21 

 

60,61 (25,07 – 83,42) 

29,28 (13,92 – 46,52) 

 

2,44 

(0,83 – 7,17) 

 

0,086 

T categorizado*** 

T1-T2 

T3 -T4 

 

18 

12 

 

47,11 (29,32 – 63,02) 

34,43 (13,49 – 56,15) 

 

1,31 

(0.62– 2,73) 

 

0,460 

N categorizado*** 

N- 

N+  

 

14 

16 

 

45,28 (25,28 – 63,35) 

41,17 (22,39 – 59,09) 

 

1,39 

(0,67 – 2,86) 

 

0,356 

Estadiamento 

categorizado***  

I-II 

III-IV 

 

11 

19 

 

39,45 (17,22 – 61,16) 

44,20 (26,91 – 60,17) 

 

1,18 

(0,56 – 2,49) 

 

0,644 

Tratamento 

Só cirurgia 

 

4 

 

64,81 (27,54 – 86,43) 

 

1,90 

 

0,214 
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Cirurgia e outros 29 37,24 (23,17 – 51,30) (0,66 – 5,45) 

     

Risco Histológico de 

Brandwein-Gensler 

Baixo/intermediário 

Alto 

 

 

19 

14 

 

 

41,14 (24,01– 57,50) 

40,61 (20,26 – 60,14) 

 

 

0,95 

(0,47 – 1,91) 

 

 

0,898 

Sistema BD 

Baixo/intermediário 

Alto risco 

 

10 

23 

 

39,53 (16,21 – 62,28) 

41,22 (25,51 – 56,28) 

 

1,32 

(0,62 – 2,78) 

 

        0,451 

Expressão de p-HSF1 

Até 2,22 

Maior que 2,22 

 

15 

18 

 

44,14 (24,82 – 61,88) 

38,58 (20,90 –56,01) 

 

0,89 

 (0,45 – 1,77) 

 

0,747 

Fonte: Liga Norte-riograndense Contra o Câncer e Programa de Pós-graduação em Patologia oral/UFRN. 

Legenda: *4 casos sem informação, ** 8 casos sem informação, *** 3 casos sem informação, IC: intervalo de 

confiança, HR: odds ratio,  

 

               Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A tabela 10 mostra a análise da associação entre variáveis epidemiológicas, hábitos 

dos pacientes, parâmetros clinicopatológicos e marcação de p-HSF1 frente aos óbitos 

identificados no presente estudo. Foi encontrada associação estatisticamente significativa 

entre a ocorrência de recidivas locais e óbitos dos pacientes, sendo a ausência de recidiva 
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Gráfico 3:  Sobrevida livre da doença em 5 anos. 
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local mais associada à sobrevivência (RP: 5,029, IC: 1,477-17,117). Também foi observada 

associação significativa entre o sistema BD e desfecho, sendo o alto escore mais associado à 

morte dos pacientes (RP:5,600, IC: 1,162-26,976).  

 

Tabela 10: Associação dos óbitos em relação aos parâmetros clínicopatológicos e imunoistoquímico. Natal-RN, 

2018. 

Parâmetro Óbito P 

Não 

n (%) 

Sim 

n (%) 

Gênero 

Masculino 

Feminino 

 

36 (70,6) 

15 (29,4) 

 

10 (55,6) 

8 (44,4) 

 

0,245 

Idade 

Até 60 anos 

Maior que 60 anos 

 

21 (41,2) 

30 (58,8) 

 

10 (55,6) 

8(44,4) 

 

0,292 

Tabagismo* 

Não 

Sim 

 

6 (14,3) 

36 (85,7) 

 

2 (12,5) 

14 (87,5) 

 

1,000 

Etilismo** 

Não 

Sim 

 

10 (30,3) 

23 (69,7) 

 

2 (14,3) 

12 (85,7) 

 

0,302 

T categorizado*** 

T1-T2  

T3-T4 

 

33 (70,2) 

14 (29,8) 

 

8 (47,1) 

9 (52,9) 

 

0,088 

N categorizado*** 

N- 

N+ 

 

26 (55,3) 

21 (44,7) 

 

6 (35,3) 

11 (64,7) 

 

0,157 

Estadiamento clínico*** 

I-II 

III-IV 

 

20 (42,6) 

27 (57,4) 

 

4 (23,5) 

13 (76,5) 

 

0,244 
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Fonte: Liga Norte-riograndense Contra o Câncer e Programa de Pós-graduação em Patologia oral/UFRN. 

Legenda: *2 casos sem informação, ** 4 casos sem informação, *** 1 caso sem informação. 

 

A tabela 11 descreve os resultados referentes à análise da sobrevida global em 5 anos 

dos casos de CCELO frente a parâmetros epidemiológicos, clínicos e imunoistoquímicos. Foi 

Tratamento 

Só cirurgia 

Cirurgia e outros 

 

16 (31,4) 

35 (68,6) 

 

2 (11,1) 

16 (88,9) 

 

0,124 

Recidiva local 

Ausente 

Presente 

 

44 (86,3) 

7 (13,7) 

 

10 (55,6) 

8 (44,4) 

 

0,007 

Segundo tumor primário 

Ausente 

Presente 

 

46 (90,2) 

5 (9,8) 

 

16 (88,9) 

2 (11,1) 

 

1,000 

Metástase linfonodal após tratamento 

Ausente 

Presente 

 

44 (86,3) 

7 (13,7) 

 

17 (94,4) 

1 (5,6) 

 

0,670 

Metástase à distância após tratamento 

Ausente 

Presente 

 

49 (96,1) 

2 (3,9) 

 

17 (94,4) 

1 (5,6) 

 

1,000 

Sistema BD 

Risco baixo/intermediário 

Alto 

 

21 (41,2) 

30 (58,8) 

 

2 (11,1) 

16 (88,9) 

 

0,022 

Risco histológico de Brandwein-Gensler 

Risco baixo/intermediário 

Alto 

 

29 (56,9) 

22 (43,1) 

 

10 (55,6) 

8 (44,4) 

 

0,923 

Expressão de p-HSF1 

Até 2,22 

Maior que 2,22 

 

24 (47,1) 

27 (52,9) 

 

7 (38,9) 

11 (61,1) 

 

0,549 
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observada uma taxa de sobrevida global de 67,60 (Gráfico 4). Notou-se que, de maneira geral, 

homens e indivíduos acima de 60 anos tiveram maior sobrevida em 5 anos quando 

comparados com mulheres e indivíduos com até 60 anos de idade (p>0,05). Apesar de 

também não ter sido encontrado relevância estatística, observou-se que com relação aos 

hábitos, indivíduos não tabagistas e não etilistas tiveram maiores taxas de sobrevida quando 

comparados ao grupo que fazia uso de tais substâncias. 

A sobrevida foi menor em pacientes que apresentaram recidiva local e essa diferença 

foi estatisticamente significativa (Tabela 11 e Gráfico 6). Também foi observada diferença 

significativa na sobrevida em relação ao sistema BD, sendo alto escore associado à menor 

sobrevida (Tabela 11 e Gráfico 7). 

 

Tabela 11: Taxa de sobrevida em 5 anos dos casos de CCELO de acordo com os parâmetros epidemiológicos, 

clínicos e imunoistoquímico. Natal –RN, 2018 

Parâmetro Nº de 

óbitos 

Sobrevida 

em 5 anos (IC 95%) 

HR 

(IC 95%) 

p 

Gênero     

Masculino 10 71,35 (52,42 – 83,83) 1,29 (0,50 – 3,27) 0,586 

Feminino 8 62,66 (38,85 – 79,36) 

Idade     

Até 60 anos 10 59,79 (37,34 – 76,46) 0,65 (0,25 – 1,65) 0,363 

Maior que 60 anos 8 74,06 (54,51 – 86,19) 

Tabagismo*     

Não 2 75,00 (31,48 – 93,09) 1,30 (0,29 – 5,76) 0,720 

Sim 14 67,09 (50,55 – 79,17) 

Etilismo**     

Não 2 81,82 (44,74 – 95,12) 2,48 (0,55 –

11,148) 

0,215 

Sim 12 59,33 (39,14 –74,79) 

T categorizado***     

T1 -T2 8 76,66 (58,24 – 87,75) 2,48 (0,94 – 6,48) 0,053 

T3-T4 9 46,65 (21,42 – 68,57) 

N categorizado***     

N- 6 75,68 (53,09 – 88,46) 2,21 (0,81 - 6,0) 0,108 
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N+ 11 58,13 (36,58 – 74,63) 

Estadiamento 

categorizado*** 

    

I-II 4 77,78 (50,1 – 91,27) 2,19 (0,71 – 6,75) 0,155 

III-IV 13 60,61 (41,52– 75,18) 

Tratamento     

Só cirurgia 2 88,89 (62,42 – 97,10) 1,83 (0,41 – 8,0) 0,412 

Cirurgia e outros 16 64,05 (47,68 – 76,49) 

Recidiva local     

Não 10 76,42 (60,16 – 86,74) 2,83 (1,11 – 7,19) 0,021 

Sim 8 41,07 (15,09 – 65,78) 

Segundo tumor 

primário 

    

Não 16 67,3 (51,80 – 78,79) 0,89 (0,20 – 8,87) 0,877 

Sim 2 68,57 (21,28 – 91,22) 

Metástase linfonodal 

após tratamento 

    

Não 17 64,3 (48,47 – 76,39) 0,30 (0,04 – 2,30) 0,221 

Sim 1 87,5 (38,70 – 98,14) 

Metástase à 

distância 

após tratamento 

    

Não 17 68,02 (53,29 – 79,98) 0,88 (0,11 – 6,67) 0,906 

Sim 1 66,67 (5,41 – 94,52) 

Sistema BD     

Risco 

baixo/intermediário 

2 86,84 (55,67 – 96,66) 

 

4,72 (1,08 – 

20,57) 

0,022 

Alto grau 16 57,79 (40,16 – 71,92) 

Risco histológico de 

Brandwein-Gensler 

    

Risco 

baixo/intermediário 

10 68,32 (48,67 – 81,75) 

 

1,01 (0,40 – 2,58) 0,967 
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Alto risco 8 65,91 (42,43 – 81,65) 

Superexpressão de 

p-HSF1 

    

Até 2,2 7 73,90 (52,69 – 86,7) 1,33 (0,51 – 3,44) 0,548 

Maior que 2,22 11 62,27 (41,58 – 77,44) 

Fonte: Liga Norte-riograndense Contra o Câncer e Programa de Pós-graduação em Patologia oral/UFRN. 

Legenda: *2 casos sem informação, ** 4 casos sem informação, *** 1 casos sem informação, IC: intervalo de 

confiança, HR: odds ratio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Gráfico 5: Curvas de Kaplan-Meier com estimativas de sobrevida de 5 anos para 

recidiva local dos tumores. 
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Gráfico 4: Sobrevida global em 5 anos. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Discussão 

 

O Carcinoma de Células Escamosas Oral (CCEO), também denominado de Carcinoma 

Espinocelular ou Epidermoide, é o sexto câncer mais frequente em todo o mundo e suas taxas 

de morbidade e mortalidade apresenta alta incidência (2, 3). O câncer bucal é um problema 

altamente relevante para saúde pública no mundo, e apesar dos avanços científicos acerca da 

progressão e terapia dessa doença, não houve melhora significativa na taxa de sobrevida nos 

últimos anos (1). 

 No presente estudo, observou-se que a frequência dos casos de CCELO foi maior 

em indivíduos do sexo masculino (66,7%), que possuíam idade igual ou superior a 60 anos 

(55,1%), e que apresentavam o hábito do tabagismo (72,9%) e do etilismo (49,3%). Achados 

semelhantes são descritos por outros autores na literatura (28, 29).  

A análise da associação entre o estadiamento clínico e a idade dos pacientes, revelou 

que 85,7% dos indivíduos categorizados no grupo do estadiamento clínico III/IV tinham até 

60 anos de idade, e que 55,6% dos indivíduos categorizados como I/II tinham mais que 60 

anos de idade. Este achado pode estar relacionado ao fato de alguns tumores em pacientes 

jovens apresentarem comportamento mais agressivo (30, 31). Além disto, ao longo dos 

últimos anos, tem sido observada uma maior incidência do CCELO em pessoas mais jovens 

sem histórico de associação com os hábitos do tabagismo e etilismo. Pickering et al. (32), 

buscando uma explicação para esse fato, realizaram um estudo em que foi possível identificar 

o sequenciamento genético completo desses tumores em jovens (<45 anos) e em pacientes 

Gráfico 6: Curvas de Kaplan-Meier com estimativas de sobrevida de 5 anos para 

o sistema BD.  
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idosos (> 45 anos), e descobriram que o tipo e o número de mutações genéticas foram 

semelhantes entre o grupo dos pacientes jovens e entre os idosos, mesmo que diferissem na 

história do tabagismo. Também foi observado que as consequências do hábito tabagismo são 

diferentes em cada tumor e que esse hábito tem um menor impacto nos tipos de mutações.  

Castagnola et al. (2015), observou mutações somáticas e associou a carcinogênese do CCEO 

aos erros no reparo do DNA em pacientes jovens. 

A categorização do estadiamento clínico revelou que 36,2% dos casos possuíam 

estadiamento I/II e 58% III/IV, sugerindo um diagnóstico tardio na maioria dos casos de 

CCELO, como visto também por outros autores (28, 29). Não foram achados valores 

estatisticamente significativos que pudessem correlacionar o estadiamento clínico com o 

tempo de sobrevida global e o tempo livre de doença. Contudo, os resultados encontrados 

nesse estudo não podem ser extrapolados para a população, uma vez que vários autores 

afirmaram que este método é válido como indicador prognóstico para os pacientes, já que 

indivíduos com estadiamento III ou IV apresentam menores taxas de sobrevida global quando 

comparados com indivíduos estadiados como I ou II (33, 34). Ademais, os resultados da 

pesquisa de Brennan et al. (35), mostraram que o CCELO em estágio inicial apresenta um 

risco de recorrência loco-regional de 23% e/ou metástase oculta em 30% dos casos. Assim, a 

correlação desses parâmetros deve ser pesquisada e a instituiçao de terapias mais adequadas 

deve ser recomendada aos pacientes que apresentarem maior risco de metástase e/ou 

recorrência (36). 

É notável que o sistema TNM possui algumas limitações na predição prognóstica do 

câncer, apesar de ser um indicador de fácil utilização e universalmente aceito como método 

para determinar o estadiamento clínico dos pacientes (33, 37, 38). Lydiatt et al. (9) 

ressaltaram a necessidade de atualização na classificação desse sistema devido às evidências 

científicas que possibilitam uma melhor compreensão acerca dos tumores. Esses autores 

realizaram uma adequação na classificação TNM, tal como a criação de algoritmos de 

estadiamento. Concluíram que foi obtido um sistema mais personalizado, detalhado, de ampla 

e fácil utilização. Enquanto essa análise mais acurada e detalhada não se torna uma realidade, 

a análise do tamanho do tumor, da presença/característica do comprometimento linfonodal e 

da presença de metástase tem se mostrado eficaz na determinação do comportamento do 

tumor (39). 

Em virtude dos diversos aspectos microscópicos do CCEO, inúmeros pesquisadores 

desenvolveram propostas de gradações histológicas com intuito de melhor correlacionar os 

achados histopatológicos desse tipo de câncer com o prognóstico da doença. Embora estas 
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gradações sejam amplamente utilizadas, os estudos com séries de casos são controversos no 

que diz respeito ao real valor destas no entendimento do comportamento e da progressão 

tumoral. Dentre os sistemas de gradação histológica existentes, a gradação de Brandwein-

Gensler et al. (6) e o modelo BD (7) vem sendo utilizados em pesquisas.   

 Li et al. (40) realizaram um estudo utilizando a gradação histológica de Brandwein-

Gensler et al. (6), com o intuito de revalidar o valor prognóstico desse sistema. Os autores 

relataram que este foi o primeiro modelo validado preditivo para os pacientes com CCEO em 

estágios clínicos I e II. Neste estudo, houve significância na predição de recorrência 

locorregional (p = 0,0012) e mortalidade específica da doença (p = 0,0005). Os resultados 

mostraram alta possibilidade destes pacientes apresentarem metástase regional e baixa 

sobrevida. Logo, esses autores consideraram que esta gradação tem o potencial de mudar 

paradigmas na terapêutica de pacientes com CCEO, onde pacientes gradados em estágios 

clínicos precoces, mas com alto risco por este modelo de risco histológico se beneficiarão 

com  radioterapia adjuvante. 

O modelo de gradação proposto por Almangush et al. (7), segundo os autores, pode ser 

um importante complemento para os fatores prognósticos do CCEO e pode auxiliar no 

planejamento de protocolos terapêuticos mais individualizados. Esse modelo pode ser 

aplicado na rotina de serviços de anatomia patológica, devido à objetividade e simplicidade. 

Alguns resultados promissores, cujo poder preditivo na sobrevida dos pacientes foi 

observado, foram publicados em estudos recentes (41, 42).  

 Neste estudo, foram avaliados os parâmetros da gradação histológica de malignidade 

de Brandwein-Gensler et al. (6) e do modelo BD (7) na tentativa de se avaliar seus poderes 

preditivos sobre o prognóstico para os pacientes com CCELO. A análise de associação entre o 

risco histológico de Brandwein-Gensler et al. (6) com o tamanho do tumor (T) revelou que 

65,2% dos tumores T3/T4 foram categorizados como alto risco de malignidade (p = 0,017). 

Em relação ao risco histológico de Brandwein-Gensler et al. (6), estudos mostraram que o 

risco de recorrência foi aumentado nos casos categorizados como de alto risco (43). 

Lindenblatt et al. (44), verificaram relevância estatística na correlação do modelo de risco 

histológico de Brandwein-Gensler et al. (6) com a sobrevida global, sobrevida específica da 

doença e sobrevida livre de doença. Por outro lado, Kolokythas et al. (45) e Sawazaki-Calone 

et al. (42) não evidenciaram repercussão sobre o prognóstico e sobrevida dos pacientes, 

quando da associação desta classificação com o comportamento do tumor. 

No presente estudo, a análise do modelo BD (7) também revelou que 87% dos tumores 

T3/T4 foram categorizados como alto risco de malignidade (p = 0,0045). Tais resultados 
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corroboram os estudos de Strieder et al. (46), que realizaram uma pesquisa em CCE de lábio, 

e observaram que o alto risco de malignidade estava associado a um pior prognóstico (p = 

0,045), e que o tamanho do tumor (T3 + T4) e o envolvimento dos linfonodos (N+) foram 

associados a uma menor sobrevida global e a uma sobrevida sem recorrência.  

Não há um consenso na literatura sobre o porquê da agressividade da natureza do 

CCELO, nem do tratamento ideal a ser instituído para os pacientes portadores desse tipo de 

câncer. O crescimento do tumor pode refletir a atividade biológica do câncer e tem sido 

reconhecido cada vez mais como uma característica importante, independente e reprodutível 

do prognóstico. Assim, parece vantajoso para um modelo prognóstico incluir os buds na 

análise dos carcinomas, dentre eles o CCELO (47- 49). 

A progressão tumoral pode ser variável e independer do tamanho do tumor. Logo, 

identificar no front de invasão estruturas tais como: vasos, nervos e osso, faz-se necessário. 

Diante disso, a espessura do tumor e a profundidade de invasão, que já vem sendo 

investigados por exames de imagem – como ultrassonografia e ressonância magnética, e pelo 

exame histopatológico, aparecerem como promissores preditores do prognóstico da doença, 

principalmente pelo fato de apresentarem fortes associações com o risco de presença ou 

ausência de comprometimento dos linfonodos cervicais (50).  

É inegável que a rápida evolução do conhecimento na biologia do câncer, da 

descoberta e validação de fatores biológicos pode favorecer a predição da evolução do câncer 

e a resposta a tratamentos mais precisos. Logo, é imprescindível estadiar o câncer em 

consonância com a era da oncologia molecular de precisão, a fim de se buscar abordagens 

mais individualizadas e eficientes, em detrimento às abordagens baseadas em análises mais 

generalistas, tais como o sistema TNM (51).  

Alguns estudos avaliaram a participação do HSF1 no processo de iniciação e 

progressão de diferentes tipos de tumores humanos, e vários autores sugeriram que a 

mensuração dos níveis de HSF1 pode ser usada como biomarcador da tumorigênese (19, 13 - 

16). Nessa perspectiva, estudos mostraram que as condições que resultaram em ativação do 

HSF1 também induziram a fosforilação deste fator, como sendo necessária, ou responsável, 

pelo aumento da capacidade de indução destes fatores de transcrição (53). 

Foi observada no presente estudo diferença estatística (p<0,01) no escore de 

intensidade para o p-HSF1 entre MON e CCELO. Outros pesquisadores também verificaram 

uma maior expressão do HSF1 em tecidos neoplásicos. Kawashita et al. (54), realizaram 

estudo com intuito de buscar correlação da imunoexpressão do HSF1 no câncer hepático, e 

observaram a presença desse HSF1 tanto em tecido hepático normal, quanto no acometido 
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pelo câncer. Contudo, no câncer hepático a expressão foi significativamente maior quando 

comparada ao tecido saudável. Chen, et al. (55) também pesquisaram essa imunoexpressão, 

e por meio de cultura de células, observaram que o HSF1 estava fracamente expresso nos 

tecidos pancreáticos normais, e no carcinoma pancreático foi superexpresso. 

No presente estudo os resultados não mostraram relevância estatística entre a 

imunoexpressão do p-HSF1 com alguns parâmetros clinicopatológicos. Em cotrapartida, tais 

resultados divergem do que foi observado em diversos outros estudos. Zhao et al. (2), 

encontraram correlação entre p-HSF1 e o prognóstico do CCELO, uma vez que seus 

resultados mostraram que a superexpressão dessa proteína estava significativamente associada 

a um comportamento mais agressivo do tumor e menores taxas de sobrevida dos pacientes.  

Tsukao et al. (56), que avaliaram a expressão do HSF1 em 270 amostras de CCE em esôfago, 

observaram que os pacientes com alta expressão de HSF1 tiveram menor sobrevida quando 

comparados aos casos com menor expressão. Carpenter et al. (57), utilizaram um modelo de 

xenoenxerto ortotópico em camundongos e descobriram que a maior expressão do HSF1 

esteve fortemente associada a um maior número de metástases e a uma menor sobrevida. 

A maior expressão de HSF1 foi demonstrada em vários estudos de diversos tipos de 

carcinomas. Gökmen-Polar e Badve (58) observaram que níveis elevados de HSF1 em câncer 

de mama têm associação com um mau prognóstico e à menor sobrevida, pois, apesar do HSF1 

manter a sobrevivência de células normais sob estresse, foi constatada que a regulação 

positiva aberrante do HSF1 pode promover a sobrevivência das células tumorais e, portanto, 

favorecer a progressão do câncer. Já Wu, Chang, Pan (59), observaram a expressão do HSF1 

em carcinoma de células renais e correlacionaram a alta expressão de HSF1 com tumores em 

estágios mais avançados e menor sobrevida. 

Esta ausência de correlação encontrada em nosso estudo, pode ser parcialmente 

atribuída ao fato da utilização da forma fosforilada do HSF1 na serina 303, uma vez que a real 

função da fosforilação neste sítio é ainda pouco explicada. Pesquisas relatam que a 

fosforilação basal de HSF1 em três sítios de serina suprime a resposta ao choque térmico e a 

hiperfosforilação de HSF1 em vários outros sítios de serina e treonina por quinases ativadas 

pelo estresse resulta em sua ativação, enquanto a acetilação no K80 inibe sua capacidade de 

ligação ao DNA (60). Outros autores ainda acrescentam que a fosforilação da serina 303 é 

necessária para sumoilação na lisina 298 e que a fosforilação propriamente dita da serina 303 

não afeta a atividade traducional do HSF1, mas que a sumoilação em lisina 298 torna o HSF1 

traducionalmente inativo (21, 22). 
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Além disto, alguns autores sustentam a hipótese de que a hiperfosforilação do HSF1 é 

necessária, ou responsável, pelo aumento da capacidade de indução dos fatores de transcrição, 

pois algumas pesquisas mostraram que as condições que resultaram em ativação do HSF1 

também induziram a hiperfosforilação do fator (61 53). Porém, outras pesquisas identificaram 

que o processo de fosforilação do HSF1, não é necessariamente uma condição para sua 

ativação, mas tem o potencial de melhorar o funcionamento desses fatores de choque térmico 

(62). 

Nesta pesquisa, foi observada relevância estatística (p = 0,022) entre a sobrevida 

global em um período de 05 anos e o modelo BD. Em consonância, os resultados da pesquisa 

de Strieder et al. (46), utilizando o modelo BD em CCEO em lábio, sugeriram haver 

correlação entre o alto risco de malignidade e um pior prognóstico e observaram uma menor 

sobrevida global. Também foi observada associação significativa entre o modelo BD e o 

desfecho, sendo o alto escore mais associado a morte dos pacientes (p=0,022). Estudos de 

Sawazaki-Calone et al. (42) verificaram diferença estatística, quando associada a sobrevida 

específica e livre de doença. Almangush et al. (41) realizaram um estudo multicêntrico – 

Finlândia e Brasil, em que foram avaliados 311 casos de CCELO, sendo 39,9% classificados 

como cT1cN0cM0 e 60,1% como cT2cN0cM0. Os pacientes foram acompanhamento por um 

período médio de 57 meses, sendo verificado associação entre esse sistema e a sobrevida livre 

da doença e específica da doença. Também foi observado que o modelo BD possui uma forte 

correlação com a sobrevida do paciente com CCELO em estágios iniciais – T1/T2. Então, 

sugeriram a utilização do modelo BD para buscar um melhor planejamento terapêutico para 

os pacientes portadores de CCELO. 

Foi encontrada associação estatisticamente significativa entre a ocorrência de recidivas 

locais e óbitos dos pacientes, sendo a ausência de recidivas locais mais associada à maior 

sobrevida (p = 0,007). Mucke et al. (39), também observaram que a recorrência local estava 

relacionada com o menor tempo de sobrevida global dos pacientes com CCELO e concluíram 

haver uma associação com ocorrência de metástase linfonodal e com o menor tempo de 

sobrevida global.  

A imunoexpressão de p-HSF1 não pôde ser associada aos parâmetros 

clinicopatológicos pesquisados nesta amostra, nesse sentido a hipótese de que o p-HSF1 possa 

ser usado como biomarcador da tumorigênese requer um maior número de estudos, a fim de 

ser validada. Tais resultados podem ser parcialmente atribuídos ao número de amostras e 

limitações metodológicas desse estudo, tais como o padrão da fosforilação pesquisado (S303). 

Os resultados da análise por meio do método BD, mostraram relevância prognóstica, uma vez 
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que pacientes classificados como de alto risco por este sistema, foram associados a uma 

menor sobrevida global e maior número de óbitos. Portanto, a facilidade e a simplicidade de 

execução do método BD, sugerem sua inclusão como uma ferramenta útil na determinação do 

prognóstico de pacientes com CCELO. A evolução do conhecimento acerca da carcinogênese 

na atualidade, deve ter aplicabilidade e efetividade para os pacientes portadores destas 

neoplasias. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 Foi encontrado maior escore de imunoexpressão de p-HSF1 em CCELOs, sugerindo 

que esse fator pode influenciar a patogênese destes tumores; 

 A imunoexpressão do p-HSF1 não pôde ser associada aos parâmetros 

clinicopatológicos pesquisados nesta amostra, isto pode ser parcialmente atribuído ao 

número de amostras e limitações metodológicas desse estudo, tais como o padrão da 

fosforilação pesquisado (S303) e utilização da técnica imunoistoquímica;  

 O tamanho do tumor (T) T3/T4 foi associado ao alto risco tanto pelo sistema de 

Brandwein-Gensler et al. (2005) quanto pelo modelo BD (ALMANGUSH et al., 

2014), sugerindo que tumores maiores podem ser associados a piores parâmetros 

histopatológicos; 

 Os resultados da análise por meio do método BD, mostraram relevância prognóstica, 

uma vez que pacientes classificados como de alto risco por este sistema, foram 

associados a uma menor sobrevida global e maior número de óbitos, sugerindo sua 

inclusão como uma ferramenta útil na determinação do prognóstico de pacientes com 

CCELO. 
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APÊNDICE A ― Ficha de coleta de dados clínicos 

 

FICHA DE COLETA DE DADOS CLÍNICOS 

Título da pesquisa: ANÁLISE DA FORMA FOSFORILADA DO FATOR DE 

CHOQUE TÉRMICO 1 (pHSF 1) EM CARCINOMAS DE CÉLULAS ESCAMOSAS 

DE LÍNGUA ORAL 

Data da coleta:____/____/____ 

Nº do prontuário:______________ 

Nº da Patologia:_______________ 

Nome do paciente:_______________________________________________ 

Sexo: ____ Idade: ________ Data de nascimento: ____/____/____ 

Etilista: Sim (     ) Não (     )  Quantidade por dia: _____________ Tempo:________ 

Tabagista: Sim (   ) Não (  )  Quantidade por dia: _____________ Tempo:________ 

Localização da lesão primária:_____________________________________ 

Há quanto tempo o paciente percebeu a lesão:_______________________ 

Data do início do tratamento:____/____/____ 

Tratamento recebido:______ (1: cirurgia; 2: radioterapia; 3: quimioterapia) 

Metástase linfonodal: (     )  

Data da metástase linfonodal: ____/____/____   ____/____/____   ____/____/____ 

Metástase à distância: (     ) 

Data da mestástase à distância: ____/____/____  ____/____/____  ____/____/____ 

Recidiva Local: (     )  

Data da recidiva: ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ 

Novo tumor primário: _________________ 
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Data do último seguimento:____/____/____ 

Data do óbito:____/____/____ 

Causa do óbito: _________________________________________________ 

Estado da doença: (   ) 1: remissão completa, 2: remissão parcial: 3: doença estável, 4: 

doença em progressão, 5: morte por câncer, 6: morte por não câncer 
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APÊNDICE B – Quadro de gradação histológica proposto por  

Brandwein-Gensler et al. (2005) 

 

 

Caso Padrão de  

Invasão 

Resposta linfocítica  

do hospedeiro 

Invasão 

 perineural 

Escore Gradação 

histológica 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

Quadro 6: Resultados da gradação histológica de malignidade dos carcinomas de CCEO segundo o 

sistema proposto e revisado por Brandwein-Gensler et al. (2005) 
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APÊNDICE C – Quadro de coleta de dados da gradação histológica segundo modelo BD 

proposto por Almangush et al. 2014 

 

 

Caso Ninhos de 

células 

Profundidade de 

invasão 
Escore Gradação histológica 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Quadro 7: Resultados da gradação histológica de malignidade dos CCEO segundo o modelo BD 

proposto por Almangush et al. 2014 
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APÊNDICE D – Quadro de coleta de dados imunoistoquímicos 

 

Caso Negativa 
Fraca 

1+ 

Moderada 

2+ 

Intensa 

3+ 
Nºtotal de cel 

Escore 

IHQ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

Quadro 8: Resultados da coleta de dados imunoistoquímicos 
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ANEXO 1 – Quadro sistema TNM para o CCEO 

 

T – TAMANHO DO TUMOR PRIMÁRIO 

TX 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 seu diâmetro maior 

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 pterigoides, base do crânio ou artéria 

carótida interna 

N – ENVOLVIMENTO DE LINFONODOS REGIONAIS 

NX 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 

Quadro 9: Sistema TNM para o CCEO 
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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 

M – METÁSTASE À DISTÂNCIA 

MX Metástase à distância não pode ser avaliada 

M0 Ausência de metástase à distância 

M1 Presença de metástase à distância 
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ANEXO 2 – Quadro categorias de estadiamento clínico TNM para o CCEO 

 

 

ESTÁGIO CLASSIFICAÇÃO TNM 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

III 

T1, T2 

T3 

N1 

N0, N1 

M0 

M0 

IVa 

T1, T2, T3 

T4a 

N2 

N0, N1, N2 

M0 

M0 

IVb 

Qualquer T 

T4b 

N3 

Qualquer N 

M0 

M0 

IVc Qualquer T Qualquer N M1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 10: Categorias de estadiamento clínico TNM para o CCEO 
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ANEXO 3 – Parecer Consubstanciado de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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