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RESUMO 

 
Matuck BF. Expressão de E-caderina e Beta-catenina na área carcinomatosa do 
carcinoma ex-adenoma pleomórfico. [dissertação]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017.Versão Corrigida. 

 
O carcinoma ex-adenoma pleomórifoco (CXAP) é a contraparte maligna do Adenoma 

pleomórfico (AP), sendo sua malignização descrita em 10% dos AP. Histológicamente 

o CXAP apresenta grande variação morfológica vista a capacidade do componente 

maligno se originar de diferentes estruturas do componente misto do AP. Nota-se que 

grande parte dos CXAP apresentam caráter infiltrativo, metástase linfonodal e 

metástase tardia. Para que as células neoplásicas adquiram um fenótipo com maior 

capacidade infiltrava é necessário que passem por um processo de transição de um 

fenótipo epitelial para mesenquimal. Este processo é conhecido como Transição 

epitélio-mesênquima (TEM). Tal processo é visto em situações fisiológicas, tais quais, 

migração de células ectodérmicas durante o período embriológico, reparação e 

cicatrização e também em processos neoplásicos. O objetivo deste trabalho é avaliar 

a presença de proteínas inerentes ao processo de transição epitélio mesênquima e 

comparar a expressão destas proteínas com achados histopatológicos sugestivos de 

invasão e mestástase. A análise das proteínas E-caderina e Beta-catenina em células 

neoplásicas de CXAP foi realizada de forma semi-quantitativa conforme sugerido pela 

literatura. Os casos foram subdividos de acordo com a positividade da reação de 

imunohistoquímica. Onde houve ausência de células positivas o caso recebeu escore 

0, casos onde houve <10% de células positivas o escore foi 1, casos onde 10- 75% 

de células positivas escore 2 e consequentemente 3 para casos em que >75% das 

células eram positivas. Tais achados foram relacionados com presença de invasão 

angiolinfática, perineural, metástase tardia, recorrência e metástase linfonodal. De um 

total de 16 casos de CXAP, o sitio mais acometido foi a parótida e 53% da nossa 

amostra era composta por homens, a idade média foi de 52,9 anos e a parótida foi o 

sitio mais acometido. A análise histopatológica demonstrou que quando havia 

marcação para E-caderina a mesma se dava em membrana celular. 12,5% ausência 

de marcação, 50% dos casos com marcação fraca 31,25% dos casos com expressão 

moderada e 6,25% dos casos com marcação intensa. Já para Beta-catenina um caso 

apresentou marcação citoplasmática e os restantes em membrana celular.18,75% 

ausente de marcação, 25 % com marcação fraca, 50% dos casos com marcação 



moderada e 6,25 dos casos com marcação intensa. A imuno-marcação estava 

distribuída de forma difusa tanto no front de invasão quanto no parênquima do 

carcinoma. Casos com maior presença de E-caderina apresentaram mais metástases 

linfonodais, p=0,035. Para outros critérios de invasão nenhuma relação estatística 

significante foi observada. Sugere-se que E-caderina e Beta-catenina não fazem parte 

do processo de invasão e metástase de CXAP nem são fatores relacionados a invasão 

dos tecidos adjacentes. 

 

Palavras-chave: Carcinoma ex adenoma pleomórfico, Imunohistoquímica, Transição 

epitelio mesênquima, E-caderina, Beta-catenina. 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 
Matuck, BF e-caderin and b-catenin expression in carcinoma ex-pleomorphic 
adenoma carcinomatous area [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2017. Versão Corrigida. 

 
Carcinoma ex-pleomorphic adenoma (CXAP) is the malignant counterpart of 

pleomorphic adenoma(PA), although malignant transformation of PA is unusual 

occurring in 10% of the PA cases. The CXAP histologically presents an intense 

morphologic variation due to the ability of the malignant tissue to originate from any 

structure of de mixed component. A significant number of CXAPs show an infiltrative 

behavior, lymph node metastasis and late metastasis. The cell component must 

undergo a morphologic alteration changing the epithelial phenotype to a mesenchymal 

one. That development process is known as epithelial-mesenchymal transiction (MET). 

This process is seen in physiologic situations, like cell migration on embryologic 

ectodermal evolution, tissue repair and int neoplastic processes. The main objective of 

this study was to evaluate immunohistochemical expression of epithelial-mesenchymal 

transiction proteins, e-caderin and beta-catenin in malignant areas of CXAP and 

correlate with pathologic parameters that indicates migration, like perineural and 

angiolymphatic invasion and metastasis as suggested by the literature. 

Immunohistochemical analysis was performed semiquantitatively according to the 

scores 0 (no positive cell), 1 (<10% positive cells), 2 (10-75% of cells positive, and 3 

(>75% positive cells). These results were also correlated with pathological parameters 

of neoplastic aggressiveness using the Fisher's exact test. Of the16 cases, the parotid 

gland was the most involved site and men were affected in 53.8 % of our sample. The 

mean age was 52.9 year. The histopathological analysis showed that in all cases in 

which e-caderin was positive, the immunoreaction was of the cell membrane 12,5% of 

the cases showed absent of e-caderin expression, 50% showed weak expression, 

31,25% showed moderate expression and 6,25 show strong one. In the other hand, b-

catenin showed cytoplasmic expression in one case, all other cases showed protein in 

cell membrane. 18,75 showed absent expression, 25% showed weak expression, 50% 

showed moderate and 6,25% showed intense one. The immunohistochemical reaction 

was diffuse and presented itself in invasion front as well as in the carcinoma 

parenchyma. Cases presenting high expression of e-caderin developed more lymph 

node metastasis, p=0,035. For the others invasion parameters there was no statistic 



summary observed. This work suggest that e-caderin and b-catenin have no relation 

to CXAP carcinogenesis or invasion process   

 

Keywords: Carcinoma ex pleomorphic adenoma. Immunohistochemistry. Epithelial-

mesenchymal transiction, E-caderin, B-catenin 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As neoplasias de glândulas salivares são lesões com difícil diagnóstico 

histopatológico devido à amplitude de variação morfológica que pode ser observada. 

Apesar da relativa raridade destas lesões, correspondem a aproximadamente 1% de 

todos os tumores de cabeça e pescoço (1). O correto diagnóstico dessas lesões é 

imprescindível para que o clinico responsável possa tomar as condutas adequadas.  

Em muitos dos casos, o grau de agressividade do tratamento depende da 

classificação histopatológica da lesão, assim como, seu comportamento frente aos 

tecidos adjacentes está relacionado diretamente com o prognóstico. A origem destas 

lesões já foi relacionada com uma série de fatores externos, como inclusões virais, 

tabaco e agentes físicos como a radiações.  

Dentre os tumores mais estudados o adenoma pleomórfico (AP) certamente 

ocupa posição de destaque, por corresponder a aproximadamente 70% dos tumores 

de glândulas salivares (1,2). O sítio de predileção para este tumor é a glândula 

parótida, podendo também acometer as submandibulares e glândulas salivares 

menores (3). Alguns fatores etiológicos relacionados a esse tipo de lesão já foram 

estudados, incluindo, em literatura mais recente, a detecção de mutações gênicas do 

tipo “drivers” patognomônicas para o diagnóstico de algumas dessas doenças.  

Aproximadamente 10% dos casos de adenoma pleomórfico podem sofrer 

transformação maligna e dar origem a outra entidade patológica: o carcinoma ex 

adenoma pleomórfico (CXAP).  

Tipicamente, o CXAP apresenta capacidade metastática e frequentemente 

está associado ao óbito. A taxa de sobrevida de tumores francamente invasivos é de 

50% em cinco anos. (4)  

Não se sabe ainda exatamente quais dos adenomas pleomórficos irão evoluir 

de fato para carcinomas, e nenhuma relação causal foi estabelecida. Sabe-se 

contudo, que a lesão tem início no interior da sua contraparte benigna, e apresenta 

tendência a invasão dos tecidos que circundam a cápsula do AP (1,4). 

Deste modo, a proposta do trabalho é avaliar a expressão de proteínas de 

transição epitélio mesênquima, com o foco em proteínas de adesão celular: E-

caderina e Beta-catenina, cuja importância na carcinogênese e invasão é 



18 
 

sedimentada pela literatura em outros tumores de cabeça e pescoço e relacionar os 

achados com parâmetros histológicos que sugiram invasão e metástase. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

As glândulas salivares apresentam-se no corpo humano com a função 

primária de produção e secreção de fluido salivar para iniciar a digestão. 

Morfológicamente são subdividas em dois tipos de acordo com o seu tamanho, O 

primeiro tipo é formado pelas glândulas salivares maiores, a saber: parótidas, 

submandibulares e sublinguais; No segundo grupo estão, as denominadas glândulas 

salivares menores, que se encontram dispostas de forma difusa pela mucosa oral (5).  

Fisiologicamente tais glândulas podem também ser divididas de acordo com 

o produto secretado. Na glândula parótida a secreção é exclusivamente serosa 

resultando em uma característica fluida e aquosa repleta de glicoproteínas.  A 

glândula submandibular apresenta 70 % de sua composição serosa. A Glândula 

sublingual apresenta secreção majoritariamente mucosa. E as glândulas salivares 

menores apresentam secreção mista (6). 

Histologicamente nota-se a mesma variação nas subunidades secretoras, que 

variam de acordo com o produto final secretado. Veremos, por exemplo, na parótida 

a presença exclusiva de ácinos serosos, já na glândula submandibular nota-se a 

presença de túbulos mucosos e semiluas serosas, sendo esta lógica mantida para as 

secreções na glândula sublingual e nas glândulas salivares menores (5,6). 

O processo de condução do fluido salivar da glândula até a cavidade oral é 

feito por uma porção substancial da unidade secretora, o ducto. 

O canal ductal apresenta três subdivisões de acordo com a morfologia das 

células e suas funções.  

A porção ductal proximal à terminação secretora é conhecida como ducto 

intercalar, composto por células cuboidais. Tais células apresentam bombas de sódio 

(Na) e cloro (Cl), cuja função é regular a molaridade salivar, tornando-a hipotônica. As 

estruturas ductiformes se coalescem, formando estruturas tubulares de maiores 

calibres, até a formação de uma segunda porção, denominada ducto estriado. Sendo 

estes responsáveis pela composição majoritária dos ductos nas glândulas salivares.  

Para condução final da saliva é possível observar a formação de ductos de 

maior calibre conhecidos como ductos excretores. Apresentando-se fora do lóbulo da 

glândula salivar e tem sua porção distal na cavidade oral(3,4). 
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O bom funcionamento deste complexo garante as funções de umidificação da 

mucosa oral, lubrificação, digestão, gustação e antigenicidade. Eventualmente 

podemos ter algumas alterações na homeostasia deste complexo, gerando assim 

algumas doenças. Podemos dividir esses acometimentos em dois subtipos sendo 

estes: patologias não neoplásicas e neoplásicas (5). 

Temos no primeiro grupo acometimentos reativos, sejam a algum trauma ou 

a algum desequilibro fisiológico. Comumente vemos lesões como mucoceles, 

sialodenites, sialolitos, cistos do ducto salivar, quelite glandular, síndrome de Sjogren. 

São lesões cujo fator etiológico é decorrente de alguma agressão ao complexo 

glândula-ducto excretor, ou a alguma modificação na homeostasia do mesmo, 

causada por exemplo, por doenças auto imunes.   

Já as lesões neoplásicas, se instalam frente a uma sucessão de mutações no 

código genético de alguma das células que compõe o estroma da glândula salivar. 

Tais mutações podem acometer qualquer uma das células que compõem a unidade, 

sendo elas as células acinar, mioetpielial, e a luminal/ductal.  Em consequência, há o 

desequilibro no ciclo celular, acarretando a proliferação desordenada das mesmas 

(5-7). 

Diversos tumores de glândula salivar apresentam proliferação de um único 

tipo celular, por exemplo: um tumor no qual o aumento da proliferação se dá apenas 

em células mioepiteliais dará origem a uma entidade patológica conhecida como 

mioepitelioma, já proliferações de células do ducto intercalar levam à formação do 

tumor de Whartin ou a um adenoma canalicular. Eventualmente, tais tumores podem 

apresentar proliferação de mais de um tipo celular e se tornarem neoplasias mistas 

como, por exemplo, no adenoma pleomórfico, no qual há proliferação de células 

mioepiteliais e ductais (6,7). 

 

 

2.1 Adenoma pleomórfico 

  

 

O adenoma pleomórfico foi primeiramente descrito em 1859, reconhecido 

como “tumor misto”, em virtude da dupla população de células neoplásicas. Sua 

relevância se dá graças à grande prevalência desse tipo de tumor sendo que alguns 
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estudos sugerem que tal tumor represente cerca de 40-50% das neoplasias de 

glândulas salivares.  

Devido à alta incidência, normalmente este é o principal diagnóstico 

suspeitado por cirurgiões dentistas na avaliação de lesões nodulares provenientes da 

parótida ou de regiões intraorais, tais como, o palato duro (5, 6).  

O sitio mais acometido por essa lesão é a glândula parótida, sendo o local de 

predileção em 80% dos casos, enquanto 10% das lesões provêm de glândulas 

salivares menores, e outros 10% das submandibulares (7). Dentre as glândulas 

salivares menores o palato é a região de mais comum acometimento, representando 

60% das lesões, seguido pelo lábio superior, 20%, e mucosa jugal, 10%.  

Para o dentista as lesões nestes últimos sítios citados estão diretamente 

relacionadas com o dia-dia da prática clínica. Aumentos de volumes em região de 

palato duro são frequentemente encaminhados a serviços de patologia cirúrgica com 

a hipótese diagnóstica de adenoma pleomórfico (4-7).  

Sítios menos frequentes incluem: região intraóssea, glândulas lacrimais e 

glândulas salivares ectópicas (fora da região do trato aero digestivo superior) (8). 

O perfil de pacientes portadores da lesão é bastante heterogêneo tendo o 

adenoma pleomórfico uma ligeira predileção por mulheres (1,3:1). Acomete pacientes 

entre a terceira e quinta década de vida, contabilizando um acometimento global 

médio de 2,7 pessoas a cada 100.000 nascimentos. A maior série de relatos de casos 

observada na literatura incluiu 5911 casos de tumores de glândula: o adenoma 

pleomórfico foi diagnosticado em 57,3% (2704), seguido do tumor de Warthin e do 

adenoma de células basais, denotando assim uma grande prevalência do primeiro 

frente a outros tumores benignos (4,9). Trabalhos realizados em localidades 

específicas, como no Reino Unido, indicam uma incidência ainda maior chegando a 

70% de todos os tumores. 

Quanto à sintomatologia, destaca-se como queixa principal um aumento de 

volume nodular único, de consistência fibrosa à palpação e móvel, o qual pode causar 

desconforto para mastigação e distúrbio de fonação, assim como, parestesia em face 

quando há compressão do nervo facial, sendo este último achado diretamente 

associado ao atraso no diagnóstico das lesões.  A dor não é um sintoma comum, 

exceto em casos pouco frequentes, nos quais se formam ulcerações na superfície da 

lesão devido a traumas oclusais, principalmente em lesões localizadas no palato (9). 
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As lesões apresentam um tamanho médio de 2-6cm e são de crescimento lento. São 

reportados em literatura casos raros de lesões que excedem 15cm de diâmetro e mais 

de 2kg de peso, sendo principalmente em parótidas e com longa evolução (10). Uma 

revisão crítica de 1989 feita por Schultz-Coulon encontrou casos com amplitude entre 

1-26kg, além de lesões múltiplas e associadas a outros tumores de glândula salivar 

(9,11). 

À macroscopia algumas características são comuns a grande parte dos 

adenomas pleomórficos, dentre elas a presença de uma massa tumoral ovóide bem 

definida. Eventualmente esse tumor pode estar circundado por uma fina cápsula, 

principalmente quando excisionado de glândulas salivares maiores. Já quando 

provenientes de glândulas salivares menores, a lesão pode não conter a cápsula, 

porém mantém um caráter circunscrito, se descolando facilmente do tecido conjuntivo 

adjacente à lesão. Após a secção, o parênquima se mostra homogêneo, podendo 

apresentar em seu interior algumas características condróides ou mixóides, vistos 

macroscopicamente como um tecido translucido (9).  

Histologicamente, a nomina dada à lesão se justifica, pois, a mesma se 

apresenta com grande variação morfológica, tanto na organização dos tecidos como 

na morfologia celular. Seus principais componentes proliferativos, como já 

enumerados, são as células ductais e células mioepiteliais, havendo proliferação de 

ambos os tipos celulares (4,7,9). Sabe-se do potencial de células mioepiteliais de 

transformar o estroma da lesão tornando-o mixóide, hialino, fibroso ou condroide, 

estando sempre amplamente vascularizado. As células neoplásicas mioepiteliais 

podem ser observadas em diversos padrões, sendo majoritariamente vistos os 

padrões estrelários, fusiformes ou plasmocitóides. Nota-se também a presença de 

diversas outras morfologias celulares que diferem do aspecto encontrado ao redor de 

ácinos e ductos intercalares, tais como células claras e epitelioides, (9). Facilmente o 

padrão morfológico das células mioepiteliais varia em uma mesma lesão Já o 

componente ductal apresenta uma variação morfológica menor, de células cuboidais, 

que podem ou não estar circunscritas por uma camada de células mioepiteliais. Nota-

se a formação de diversos espaços ductais, sendo estes por vezes  amplos e 

preenchidos por um material eosinofílico amorfo. (9-11). 

  Em alguns casos podemos observar variações arquiteturais e funcionais, 

como a presença de metaplasia escamosa, necrose tecidual, invasão capsular, 

espaços císticos, componente lipomatoso e diferenciação óssea (9).  
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Visto a grande variedade de padrões das lesões, podemos dividir o adenoma 

pleomórfico em subtipos, tais como o celularizado, no qual há uma grande população 

de células epitelióides com poucas regiões mixóides e o mixomatoso, no qual há um 

componente mixocondromatoso importante e representativo na lesão (4, 9, 12,13). 

A etiologia dos adenomas pleomórficos tem sido amplamente estudada, 

demonstrando-se de forma bem estabelecida o envolvimento de algumas mutações 

genéticas, sendo a mais relevante a modificação no cromossomo 8 na posição 12 do 

braço longo que causa a superexpressão do PLAG1, um fator de transcrição 

genético. Alguns estudos indicam que esse gene funciona como uma mutação 

condutora, denotando sua intensa capacidade oncongênica (9,13,14).  

Devido a sua grande variação morfológica-histológica uma série de agentes 

imunohistoquimicos já foi empregada para tentar caracterizar o tumor, bem como o 

grau de diferenciação do mesmo. Nestes tumores as células mioepiteliais são 

normalmente marcadas por anticorpos reagentes a S-100, algumas citoqueratinas, 

vimentina, GFAP e são, normalmente, negativas para actína de musculo liso e actína 

músculo específico (15-19).  

 Algumas variáveis morfológicas dos adenomas pleomórficos também 

influenciam o imunofenótipo dos tumores. Tais variações como a metaplasia 

escamosa, metaplasia oncocítica, lipometaplasia e a metaplasia óssea configuram 

diferentes fenótipos proteicos expressos por essas células(17-19).   

Quanto ao tratamento, a opção de eleição para o adenoma pleomórfico é a 

excisão cirúrgica com margens livres. Outras condutas tais quais a enucleação ou 

mesmo a curetagem estão diretamente relacionadas com a recidiva local. A 

realização do correto tratamento em tumores provenientes de glândulas salivares 

menores se associa a uma baixa taxa de recorrência (3,8,9,20,21).  

2.2 Carcinoma ex-adenoma pleomórifco 

 

 

 A transformação maligna de adenomas pleomórficos acontece em até 10% 

dos casos, levando a outra entidade patológica, conhecida como o carcinoma ex-

adenoma pleomórfico (CXPA). Nota-se nesta lesão um comportamento menos 

indolente e mais invasivo, cuja sobrevida em 5 anos não ultrapassa 50% dos casos 

(16,22,23).   
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Epidemiologicamente, o Carcinoma ex-adenoma pleomórfico pouco difere do 

AP quanto ao sitio de acometimento e o sexo mais acometido. O que diferencia a 

população diagnosticada é a idade, uma vez que há uma relação temporal de 

progressão de uma lesão em decorrência da outra; o carcinoma ex-adenoma 

pleomórfico acomete pacientes mais velhos, geralmente entre a sexta e sétima 

décadas de vida, diferente do AP que acomete, em média, pacientes entre a terceira 

e a quinta décadas de vida (3, 9,24).  

 Notam-se características clínicas semelhantes nas duas lesões, porém, 

quanto à apresentação da doença, notamos que nos casos de CXAP o paciente 

queixa-se de um crescimento nodular rápido, diferente do AP que, conforme já 

abordado, apresenta um crescimento lento e indolente(3,9,16,25). Alguns relatos na 

literatura abordam a questão da dor na progressão da lesão, sendo esta comumente 

associada à compressão do nervo facial (podendo levar à paralisia do mesmo) e 

também à necrose tecidual, principalmente em tumores maiores do que 5 cm (17).  

Histologicamente, o CXAP pode apresentar malignização de qualquer um dos 

componentes neoplásicos do adenoma pleomórfico. A caracterização da lesão se dá 

ao identificar o componente maligno, seja de células malignas mioepiteliais ou ductais 

com áreas de remanescente de adenoma pleomórfico. É incomum observarmos uma 

clara transição entre o componente carcinomatoso da lesão e o parênquima 

proveniente do adenoma pleomórfico o que dificulta o diagnóstico desse tipo de lesão. 

Biópsias conservadoras, onde a remoção tecidual é diminuta, impossibilitando a 

interpretação de toda a lesão e dificultam o trabalho do patologista (3,9). As áreas 

carcinomatosas são frequentemente compostas por células pleomórficas ativas, 

hipercromáticas e figuras de mitose podem ser facilmente identificadas. (26). De 

acordo com o grau de invasão que o componente maligno apresenta frente ao AP 

residual é possível classificar a lesão nas seguintes subdivisões:    

i) in-situ: na qual há crescimento neoplásico maligno no interior do adenoma 

pleomórfico, normalmente delimitado por um estroma de células mioepiteliais ou por 

uma fina capsula composta por tecido conjuntivo denso não modelado rechaçando o 

tecido adjacente. 

ii) “Minimamente invasivo”: quando as células neoplásicas invadem o 

tecido adjacente, rompendo a cápsula a uma distância de 1,5mm  

iii) Francamente invasivo: quando o tumor invade o tecido adjacente além 

de 1,5mm.  
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Tal classificação foi sugerida por Toledo et al. como forma de estadiamento 

da lesão, visto a direta relação do grau de invasão tumoral e a sobrevida dos paciente, 

tornando este um importante critério prognóstico. Outros fatores, como a 

diferenciação histológica da neoplasia, metástase linfonodal e metástase tardia 

também podem influenciar no prognóstico e recorrência (27). Alguns estudos 

identificaram que o componente maligno da neoplasia se desenvolve a partir de 

mutações subsequentes que acometem um ou mais tipos celulares do adenoma 

pleomórfico, podendo assim gerar diferentes morfologias e diferenciações 

histológicas durante a carcinogênese. A maior prevalência de subtipo histológico 

relatado pela literatura se dá primeiramente em CXAP com diferenciação para 

carcinoma do ducto salivar seguido pelo carcinoma sem outra especificação (9,23,28) 

A escolha do tratamento varia de acordo com o grau de invasão que lhes é 

conferido. No caso das lesões in situ e minimamente invasivas a ressecção cirúrgica 

com margens livres é o tratamento preconizado. Já as lesões francamente invasivas 

necessitam de tratamento cirúrgico com margens ampliadas, assim como 

esvaziamento de cadeias cervicais. Radioterapia adjuvante é preconizada em 

tumores de alto grau histológico com detecção de invasão perineural e a combinação 

de radioterapia e quimioterapia é indicada para pacientes com metástases a distância 

(29).  

 

 

 

2.3 Transição epitélio mesênquima 

    

 

 O processo de invasãodepende de uma série de fatores, alguns relacionados 

a alterações no mesênquima adjacente à lesão, assim como, à morfofisiologia da 

célula neoplásica. Um desses processos de suma importância para a invasão tecidual 

é alteração de um fenótipo epitelial para um fenótipo mesenquimal. A transição 

epitélio-mesênquima (TEM) se mostra como um importante processo na invasão de 

carcinomas e, por sua vez, em metástases, uma vez que há uma necessidade da 

célula neoplásica em de se desprender de seu sitio original para que haja formação 

de um nicho a distância de células neoplásicas e consequentemente metástase. A 

capacidade de invasão e migração celular é amplamente estudada na carcinogênese 
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principalmente pela análise da expressão de proteínas importantes tanto para adesão 

celular como para a capacidade migratória. Essas proteínas são conhecidas como 

proteínas de transição epitélio mesênquima (TEM) e foram inicialmente reconhecidas 

como proteínas importantes na embriogênese (30).  

A E-caderina é uma glicoproteína transmembrânica, sendo a principal proteína 

das junções célula-célula, capaz de manter a morfologia de células epiteliais. É 

caracterizada por domínios citoplasmáticos longos e extracelulares formando 

interações homofílicas entre as células adjacentes. Pesquisas mostram que a 

diminuição da expressão de E-caderina demonstra uma tendência a maior invasão 

celular e ao favorecimento de metástases (31,32). Em carcinomas epidermóides, 

assim como em adenocarcinomas de mama, estudos já demonstraram uma relação 

direta entre a perda de expressão de E-caderina e o fortalecimento da capacidade de 

invasão tumoral Tumores mais diferenciados apresentam maior expressão de E-

caderina, já tumores indiferenciados apresentam menor expressão da proteína. (32)  

Por outro lado, temos outra glicoproteína transmembrânica de origem não 

epitelial, a N-caderina, que pode ser correlacionada à invasão e aumentar a 

motilidade celular. Estudos já relataram a capacidade de a N-caderina interagir com 

E e p-caderina diminuindo suas expressões, o que tornaria esta proteína um fator 

central na capacidade de migração e motilidade celular(33). A N-caderina já foi 

relatada como marcadora de prognóstico, estando associada a estágios avançados 

de TNM, classificação usada para os tumores malignos, baseada no seu 

estadiamento (34). 

Visto que as caderinas são proteínas intermembranares e que dependem de 

uma ancoragem intracelular, temos como contrapartida citoplasmática das caderinas, 

uma família de proteínas chamada cateninas, cujo domínio NH2 está vinculado a 

catenina correspondente, as quais por sua vez está ligada a actina do citoesqueleto 

celular. Esse complexo caderina/catenina/citoesqueleto é fundamental para a 

morfologia e a homeostase celular (35). As cateninas são amplamentes estudadas 

em seu papel como uma TEM, assim como em seu potencial na carcinogênese. A 

perda da adesão caderina-catenina é um marcador confiável da carcinogênese em 

humanos; o acúmulo de Beta-catenina intra nuclear pode agir como uma onco-

proteína constituindo o composto Beta-catenina–Tcf- regulado corroborando com 

oncogenes como o c-myc (36).  
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 A principal característica observada nesse processo, a perda da 

manifestação das caderinas, é o resultado da ativação de genes como o Snail1 e 

Snail2, supressores proeminentes que atuam em ligações específicas da transcrição 

da E-caderina (37).  

A proteína Snail é responsável por regular numerosos aspectos fenotípicos da 

TEM; a principal é a supressão de marcadores epiteliais, como dito acima, incluindo 

também o aumento da expressão de marcadores mesênquimais como a fibronectina 

e vimentina e a alteração da polaridade celular. Relatos na literatura evidenciaram 

que os fenótipos relacionados à TEM e à invasão tumoral são reduzidos quando há 

bloqueio da proteína Snail1, ao ponto que quando expressa em carcinomas está 

relacionada à baixa diferenciação tumoral, invasão linfática e metástase regional, 

conferindo pior prognóstico (38).  

Similar à proteína Snail1, a proteína Snail2 também funciona como um fator 

de transcrição relacionada com a TEM por estar envolvida na progressão da migração 

celular, metástase tumoral e supressão de marcadores epiteliais como a E-caderina. 

Em nível de transcrição, a expressão da proteína pode promover a capacidade de 

invasão de células por favorecer a angiogênese, como demonstrado no câncer de 

ovário. A angiogênese possui um papel fundamental no avanço da massa tumoral, 

visto que é através dos vasos sanguíneos que é fornecida a nutrição primordial para 

a proliferação das células tumorais(34). Estudos mostraram que quando há bloqueio 

da expressão da Slug1, o crescimento tumoral, bem como a formação de endotélio 

são diminuídos. Há evidências sugerindo que a Slug1 possa contribuir para 

agressividade tumoral: há relatos da expressão da proteína em carcinoma adenoide 

cístico (CAC), nos quais quando superexpressa está ligada a um padrão mais sólido 

do CAC, invasão perineural, recorrência local e metástase à distância (39).  

Alguns fatores de transcrição apresentam-se como importantes agentes na 

regulação da expressão dessas proteínas citadas, controlando a expressão das 

caderinas, e agindo de uma forma central na transformação fenotípica mesenquimal. 

A família de proteínas basic Helix-loop-helix apresentam alguns fatores de transcrição 

já estudados na progressão e gravidade de alguns tumores de cabeça e pescoço e 

adenocarcinomas de mama. Um destes fatores de transcrição é o Twist (36,37). Uma 

recente meta-analise demonstrou que tal proteína apresenta direta relação com a 
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indiferenciação, metástases e recidivas e pode ser usada como um fator prognóstico 

para estadiamento de tumores de cabeça e pescoço (3,9). 

 

  

 



29 
 

 
 

3.PROPOSIÇÃO 

 

 

A proposta deste projeto foi avaliar e caracterizar a expressão imuno-

histoquímica dos fatores relacionados expressão de E-caderina e Beta-catenina em 

uma série de 16 casos de CXAP e comparar os achados com fatores relacionados à 

invasão e estabelecimento de metástase.  

O objetivo específico é uma análise observacional dos achados clínicos, 

histopatológicos e imunohistoquímicas.  
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4.MATERIAL E MÉTODOS  

  

O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética da FOUSP, cujo parecer número: 

1.167.936 favorável a realização do mesmo se deu em agosto de 2015.  

 

4.1 Seleção dos casos  

 

Foram selecionado 16 casos de carcinoma ex-adenoma pleomórfico dos 

arquivos do Serviço de Patologia Cirúrgica da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo e do Hospital do Servidor Publíco Estadual de Sáo Paulo.  

 

  

4.2 Caracterização da amostra   

 

 

Todos os dados clínicos do paciente, como sexo, idade, assim como aspecto, 

tempo de evolução, localização, bem como dados de estadiamento e presença de 

metástases, foram coletados dos prontuários dos pacientes ou fichas de 

encaminhamento de exame anátomo-patológico.  

 

  

4.3 Análise histopatológica e graduação  

 
 
A análise histopatológica dos casos de CXAP foi realizada através da 

observação, em microscópio de luz, de cortes de 5 µm estendidos sobre lâminas de 

vidro e corados pelo método da hematoxilina e eosina. Foram avaliados os seguintes 

critérios morfológicos:    

 Presença e características de áreas de AP residual 

 Presença de áreas de carcinoma intraductal: caracterizadas por zonas nas 

quais uma rima de células mioepiteliais benignas remanescentes do AP foi identificada 

contornando células ductais malignas   
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 Diferenciação celular do componente carcinomatoso: as áreas malignas dos 

CXAPs foram classificadas de acordo com o tipo celular proliferado em luminal, 

mioepitelial ou ambos;   

 Presença de atipias citológicas e determinação do grau histológico do 

componente maligno, de acordo com os critérios definidos pela OMS  

 Presença de marcada atividade mitótica (mais de 3 mitoses em 10 campos 

observados aleatoriamente)  

 Áreas de necrose  

 Invasão perineural  

 Invasão angiolinfática.  

 Presença de metástase nodal  

 Presença de metástase tardia 

 Acompanhamento  

  

Na ausência de invasão através da cápsula do AP pelo componente maligno, 

o caso foi categorizado como intracapsular. Quando áreas de penetração 

extracapsular forem identificadas, a extensão da invasão foram mensurada de acordo 

com o método preconizado por Tortoledo et al(27).,sendo 1,5mm aquém do AP como 

minimamente invasivo e 1,5mm além, como francamente invasivo.  

  

 

4.4 Imunohistoquímica  

 
 
A expressão imuno-histoquímica das proteínas de transição epitélio 

mesënquima foi avaliada em fragmentos de tecido humano fixados em formol e 

emblocados em parafina, dos 16 casos de CaxAp.  

Os anticorpos utilizados foram anti E-caderina (camundongo anti-humano, 

Zymed Laboratories Inc.,clone 4A2C7_ e anti Beta-catenina(camundongo anti-

humano, SantaCruz Biotechnology sc-7963) sob o seguinte protocolo de 

imunohistoquímica:   

Cortes histológicos dos tumores embebidos em parafinas foram cortados em 

uma espessura de 3µm e estendidos sobre lâminas de vidro que foram tratadas com 
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organosilano (3-aminopropyltriethoxysilane) no próprio laboratório para aumentar a 

adesividade dos cortes.  

   

1. Os cortes foram desparafinizados em dois banhos de xilol, sendo o primeiro 

por 30 minutos e o segundo por 15, ambos em temperatura ambiente e reidratados 

por meio de banhos consecutivos de 5 minutos cada, em cadeia descendente de 

etanóis (de absoluto a 85%) e um banho de hidróxido de amônio a 10% em solução 

de etanol para remoção de pigmento formólico.  

2. As lâminas foram lavadas em água destilada por 5 minutos, e os cortes 

submetidos ao bloqueio da peroxidase endógena tecidual em solução com peróxido 

de hidrogênio 20 volumes e metanol na proporção 1:1 em um banho de 45 minutos.  

3. Em seguida, foi realizado um banho em solução salina de Tris (Tris 50 mM, 

NaClmM) por 5 minutos e depois a recuperação antigênica por 20 minutos em banho-

maria a 95°C (Citrato, pH 6.0) seguida por resfriamento em temperatura ambiente.  

4. As secções foram incubadas com o ProteinBlock por 10 minutos, em seguida 

com o anticorpo primário (anti-Ecaderina diluição – 1:100, anti-Beta-catenina diluição 

1:200) sendo os 5 primeiros por 16 horas overnight a 4ºC em câmara úmida e o 

segundo por 30 minutos a 37ºC  

5. Em seguida foram incubadas com o polímero livre de biotina (EnVision™) 

por 30 minutos em temperatura ambiente.  

6. Após as incubações, as secções foram coradas com a solução 

cromogênica3,3′-diaminobenzidina tetrahydrochlorida (DAB) por 10 minutos.  

7. Por último, as lâminas foram lavadas em solução de Tris por 5 minutos e os 

cortes foram contra-corados com hematoxilina de Mayer, reidratados em cadeias 

crescentes de álcool, diafanizados em xilol e as lamínulas foram montadas em sistema 

automatizado.  

  

 

 4.5 Análise dos resultados  

 

 

 A expressão dos marcadores de transição epitélio mesênquima foi avaliada 

de acordo com suas expressões nas células do carcinoma dos CXPAs e nas regiões 

remanescentes de AP justa posicionadas aos CXPAs.  
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A análise da anti E-caderina e do anti- Beta-catenina; foi realizada em 

microscópio de luz de maneira semiquantitativa por dois observadores independentes 

(Matuck B. F.; Souza S. C. O. M.), cujo índice Kappa de concordância era 0,83, de 

acordo com o sistema de escores sugerido por Zhang et al. 2011(37).  

Avaliação de todas as células neoplásicas coradas seguiu os seguintes 

escores.  

0 - Ausência de marcação,  

+1 - (Baixa) – Reação positiva em menos de 10% das células tumorais 

malignas 

+2 – (Média) – Reação positiva em 10–75% das células tumorais malignas  

+3 - (Forte) – Marcação homogênea em mais de 75% das células tumorais 

malignas 

 

 

4.6. Análise estatística 

 

 

Os dados obtidos foram tabulados e organizados em planilha eletrônica. Para 

análise dos dados foi realizada utilizando-se o teste t de Student para as variáveis 

contínuas com distribuição normal, teste X2 e exato de Fisher para os dados não 

paramétricos e frequências. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando 

o programa SPSS 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.RESULTADOS 

 

 

5.1 Caracterização da amostra. 

 

 

A amostra coletada é composta por 16 casos de pacientes diagnosticados 

com CXAP seguindo os critérios de diagnóstico de tumores de glândula salivar da 

OMS(2017). Dos pacientes analisados 53,84% eram homens e 46,16% mulheres. A 

média de idade foi 52,96 anos (12,45 desvio padrão) tendo o mais jovem paciente sido 

diagnosticado aos 41 anos de idade no ato da primeira biópsia e o mais velho com 77 

anos. Pacientes a partir da 7a década de vida apresentaram em nosso estudo tumores 

francamente invasivos (80%), maior numero de mitoses em campos de 400x (80%), 

maior taxa de recorrência (60%) e mais metástases tardias (60%), comumente o 

pulmão foi o mais visto representando a totalidade dos casos analisados.  

O estadiamento dos carcinomas nos pacientes estudados apresentou 46,15% 

dos casos em T2, sendo a relação entre T2 / T4 – 0,83. Aproximadamente metade 

dos casos apresentaram metástase linfonodal, assim como, metástase tardia. Os 

pacientes com tumores T2 apresentaram idade média de 50,2 enquanto os pacientes 

com tumores T4 apresentaram idade média de 61,12.  
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O sitio mais acometido foi a parótida, representando 61,53% dos casos, o 

restante dos casos, 38,47%, estavam localizados em glândulas salivares menores.  

Em 84,61% dos casos o paciente referiu que a aparição do CXAP foi o 

primeiro sinal de lesão, sem sinais de AP prévio (Tabela 5.1).  

 

5.2 Caracterização histopatológica 

 

 

Nota-se a presença de AP residual na totalidade dos casos analisados, tal 

área apresenta-se livre de atipias celulares, porém com modificação do estroma, 

metaplasia, proliferação de células mioepiteliais e ductais. Por vezes era impossível 

delimitar a exata área de AP residual, o que dificultava qualquer análise comparativa 

entre as duas entidades.  

A diferenciação histológicas do componente maligno do CXAP se deu 

majoritariamente como carcinoma do ducto salivar (46,15%dos casos), caracterizado 

pela presença de atipias celulares tais quais, perda de proporção entre núcleo e 

citoplasma, polimorfismo nuclear, hipercromatismo, células binucleadas, aumento da 

atividade mitótica (denotado pela presença de mais de 3 figuras de mitose por campo 

de 400x) e mitoses explosivas. O segundo subtipo histológico mais prevalente foi 

adenocarcinoma NOS, sendo 80% dos casos provenientes da parótida, seguido pelo 

carcinoma mioepitelial.  

A classificação histológica de invasão das lesões se deu em 69,23% dos 

casos como francamente invasivo, 7,69% como minimente invasivo e 30,76 como 

intracapsular. Nota-se uma tendência aos CXAP com diferenciação em carcinomas 

do ducto salivar, a apresentarem-se como francamente invasivo (66,66%), maior 

invasão angiolinfática, perineural (100%), necrose, índice mitótico com mais de 3 

mitoses por campo de 400x, metástase nodal. (Tabela 5.2) 

Os casos com diferenciação mioepitelial e carcinoma do ducto salivar 

apresentaram mais metástases tardais (55,55%) frente aos adenocarcinomas NOS 

(0%). Tal achado apresenta relação direta com a sobrevida dos pacientes avaliados. 

Todos os pacientes que foram a óbito em decorrência da doença (30,76%) 

apresentavam metástases, eram francamente invasivos e diferenciados 

histológicamente em carcinomas do ducto salivar ou mioepiteliais em uma proporção 

de 3:1.  
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O acompanhamento médio dos pacientes se deu em até 31 meses e metade 

dos pacientes encontravam-se livres da doença, enquanto um quarto dos pacientes 

havia morrido em decorrência da doença. A variação de acompanhamento se deu no 

mais curto dos casos em 6 meses e no mais longevo 72 meses. 
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Tabela 5.1 – Dados clínicos patológicos dos pacientes com carcinoma ex-adenoma pleomórfico . Fem.: Feminino Masc.: Masculino G.S.M.: Glândula salivar menor 

NOS: Sem outra especificação 

 AP  Carcinoma  Classificação  Índice 

   Caso  Sexo  Idade  Localização  Residual  lntraductal  Subtipo  de invasão  mitótico  pT    pN  Acompanhamento  Tempo 

1 Fem. 74 G. S. M. Sim Não Carcinoma do ducto salivar Francamente Sim T4b N3 Morte pela doença 32 

2 Masc. 41 Parótida Sim Não Adenocarcinoma NOS Minimamente Invasivo Não T2 N0 Livre de doença 42 

3 Fem. 53 Parótida Sim Sim Adenocarcinoma NOS Intracapsular Não T2 N0 Livre de doença 24 

4 Masc. 52 Parótida Sim Sim Adenocarcinoma NOS Francamente Sim T4a N2 Vivo com doença 12 

5 Masc. 60 G. S. M. Sim Sim Carcinoma do ducto salivar Intracapsular Sim T2 N0 Livre de doença 54 

6 Masc. 63 Parótida Sim Sim Carcinoma do ducto salivar Francamente Sim T4a N0 Vivo com doença 36 

7 Fem. 49 Glândula Sim Não Carcinoma mioepitelial Intracapsular Não T2 N0 Livre de doença 72 

8 Masc. 52 Parótida Sim Sim Carcinoma do ducto salivar Francamente invasivo Sim T4a N2 Morte pela doença 30 

9 Masc. 51 Parótida Sim Sim Carcinoma do ducto salivar Francamente invasivo Sim T3 N2 Vivo com doença 18 

10 Fem. 78 Parótida Sim Não Carcinoma mioepitelial Francamente invasivo Sim T4b N0 Vivo com doença 24 

11 Masc. 54 Parótida Sim Sim Adenocarcinoma NOS Francamente invasivo Sim T3 N0 Livre de doença 12 

12 Masc. 43 G.S.M. Sim Não Carcinoma mioepitelial Francamente invasivo Sim T4b N0 Morte pela doença 24 

13 Fem. 77 Parótida Sim Sim Carcinoma do ducto salivar Francamente invasivo Sim T3 N2 Morte pela doença 36 

14 Masc. 62 G S.M. Sim Sim Adenocarcinoma NOS Francamente invasivo Não T4a N0 Livre de doença 6 

15 Fem. 48 Parótida Sim Sim Carcinoma do Ducto salivar Intracapsular Sim T2 N0 Livre de doença 30 

16 Fem. 67 G.S M. Sim Sim Carcinoma do ducto salivar Francamente invasivo Sim T3 N0 Livre de doença 54 

39 38
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Tabela 5.2 -  Achados histopatológicos relativos a invasão tecidual AP: Adenoma pleomórfico 

Identificação 
Histórico 

do tumor 
Necrose 

Invasão 

perineural 

Invasão 

angiolinfática 

Metástase 

nodal 
Recorrência 

Metástase 

tardia 

1 

AP 

recorrente 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

2 

Primeiro 

tumor 
Não Não Não Não Não Não 

3 

Primeiro 

tumor 
Não Não Não Não Não Não 

4 

Primeiro 

tumor 
Sim Sim Sim Sim Sim Não 

5 

Primeiro 

tumor 
Sim Não Não Não Não Não 

6 

Primeiro 

tumor 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

7 

Primeiro 

tumor 
Sim Não Não Não Não Não 

8 

Primeiro 

tumor 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

9 

Primeiro 

tumor 
Sim Sim Sim Sim Sim Não 

10 

Primeiro 

tumor 
Sim Não Sim Não Sim Sim 

11 

Primeiro 

tumor 
Não Não Não Não Não Não 

12 

Primeiro 

tumor 
Não Não Sim Não Sim Sim 

13 

AP 

recorrente 
Sim Não Sim Sim Sim Sim 

14 

Primeiro 

tumor 
Não Sim Não Não Não Não 

15 

Primeiro 

tumor 
Sim Não Não Não Não Não 

16 

Primeiro 

tumor 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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5.3 E- caderina 

 

 

Nos 16 casos analisados, a expressão de E-caderina nas células tumorais do 

CXAP se dividiu da seguinte forma: 12,5% ausência de marcação, 50% dos casos 

com marcação fraca 31,25% dos casos com expressão moderada e 6,25% dos casos 

com marcação intensa (Tabela 5.3 e Figura.5.1).  

A marcação em todos os casos analisados se deu exclusivamente em 

membrana celular, sendo nos casos com marcação fraca ou moderada, restrita a 

nichos de células neoplásicas no interior da lesão sempre intimo ao parênquima da 

lesão e no front de invasão (Figura 5.2). Deve-se levar em consideração que a análise 

foi restrita às células neoplásicas malignas, eliminando qualquer marcação em células 

mioepiteliais ou luminais típicas de AP, sem atipias celulares. 

Tabela 5.3 - Expressão de proteínas de E-caderina e Beta-catenina nas células neoplásicas do 

carcinoma ex-adenoma pleomórfico 

.                                     E-caderina            Beta-catenina       Marcação dupla mesmo escore                                                                                                                               

 Células positivas       

Negativo (escore 0) 2  3                          1  

<10%     (escore 1) 8  4            2   P = 0,30 

10-75%  (escore 2) 5  8            3  

>75%     (escore 3) 1  1            1  

 

Os pacientes que foram classificados com expressão ausente-fraca 

apresentaram o seguinte perfil: o subtipo histológico mais frequente foi de 

adecarcinomas NOS (40%), que não apresentavam metástase tardia (80%), 

francamente invasivos (60%) e de pacientes vivos, sejam livres de doença ou vivos 

com a doença (90%). 
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Figura 5.1 -   A Marcação de anti e-cadenina em CXAP com marcação fraca; B Marcação de anti E-caderina em 
cxap com marcação moderada; C; Marcação de anti E-caderina em CXAP com marcação intensa 
D; Marcação em membrana de E-caderina em células neoplásicas 

 

A 

C 

B 

D 
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A B 

Figura 5.2 – A marcação imunohistoquímica no front de invasão próximo ao epitélio de superfície(40x), 
 B marcação imunohistoquímica no parênquima do CXAP(40x) 
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Para fins diagnósticos os escores referentes às marcações 

imunohistoquímicas foram dicotomizados. Os casos classificados com escores 

“ausente” (0) e “fraco” (1), foram alocados em um novo subgrupo denominado 

“marcação ausente”, e os casos classificados com marcação “moderada” (1) e 

“intensa” (2) foram denominados “marcação presente”. 

Os casos de CXAP cuja marcação foi classificada como “presente” exibiram 

mais metástases linfonodais, representando 31,25% do total. A correlação entre a 

expressão de e-caderina e de pacientes que apresentaram tais metástases, teve 

relevância estatística, cujo p=0,035 segundo o teste exato de Fisher.  

Dentre os casos que com metástase nodal, 71,42% apresentaram expressão 

presente, esses pacientes tinham média de idade de 64,2 anos, sendo assim mais 

alta do que o grupo trabalho completo. Todos os casos que apresentaram metástase 

nodal e alta expressão de E-caderina, foram classificados como carcinomas do ducto 

salivar. Nota-se que êmbolos carcinomatosos intraductais frequentemente exibiam 

intensa marcação para essa proteína, mesmo em casos onde a marcação geral do 

tecido não era tão expressiva. 

Quando analisamos o relação entre a expressão de E-caderina e a 

recorrência dos carcinomas, notou-se que 31,25% do total de casos, apresentavam 

expressão “presente” e histórico de recorrência. Apenas um dos casos que 

apresentava marcação “presente” não preenchia critérios de recorrência. A 

distribuição dos casos que apresentavam marcação “ausente” se mostrou igualitária - 

dos 10 casos (62,5%), 4 apresentaram recorrência e 6 deles não. (Tabela 5.4) 
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Tabela 5.4 - Correlação entre a marcação de E-caderina e Beta-catenina e os achados   
histopatológicos relativos a invasão e metástase em casos de CXPA  

      

Expressão 

de E-

caderina 

 

p- 

Expressão de Beta-

catenina 
 

p- 

 Ausente Presente  Ausente Presente  

Histórico da 

neoplasia 

      

Primário 10 4 0,317 6 8 0,250 

Recorrente 

 

0 2  1 1  

Carcinoma 

intraductal   0,302   0,393 

Presente 7 4  5 6  

Ausente 

 

3 2  2 3  

Classificação de 

invasão 

  
0,113 

  
0,393 

Intracapsular 4 0  1 3  

Minimamente 

invasivo 

0 1  0 1  

Francamente 

invasivo 

 

6 5  6 5  

Recorrência   
0,145 

  
1,0 

Sim 4 5  4 5  

Não 

 

6 1  3 4  

Invasão perineural   
0,302 

  
0,358 

Presente 3 4 
 

2 5 
 

Ausente 

 

7 2  5 4  

Invasão 

angiolinfática 

  
0,145 

  
1,0 

Presente 4 5 
 

4 5 
 

Ausente 

 

6 1  3 4  

Metástase nodal   
0,035 

  
0,358 

Presente 2 5 
 

4 5 
 

Ausente 8 1 
 

5 4 
 

Metastase tardia a 

distância 

  
0,302 

  
0,615 

Sim 3 4  4 3  

Não 7 2  3 6  
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Os achados para invasão perineural, invasão angiolinfática e metástase tardia 

também não exibiram correlação entre a expressão de E-caderina e os tais achados. 

O valor de p foi respectivamente p=0,145, p=0,358, p= 1 e p=0,302. Em números 

absolutos, os casos que apresentavam invasão perineural (montante de 7 casos, 

43,8%) 66,7% apresentavam marcação “presente” e 33,3% marcação ausente. A 

marcação não apresentava predileção por área, notava-se marcação tanto nas células 

do estroma da lesão quanto nas células do front de invasão perineural.  

A relação entre o subtipo histológico e a expressão de E-caderina também 

não apresentou relação estatística significante, seis casos foram considerados como 

“presente”, deste montante 83,3% eram de diferenciação em carcinomas do ducto 

salivar e 16,7% em adenocarcinomas sem outra especificação. Nenhum caso “E-

caderina presente” exibiu diferenciação em carcinoma mioepitelial. Já nos casos onde 

a marcação foi considerada “ausente” a distribuição de subtipos histológicos foi mais 

igualitária, dos 10 casos identificados como tal, 3 deles foram classificados como 

carcinoma do ducto salivar, 3 como carcinoma mioepitelial e os restantes como 

adenocarcinoma sem outra especificação.  

Quanto à classificação de invasão, a relação entre a expressão de E-caderina 

e o grau de invasão tecidual apresentou, segundo o teste de chi-quadrado p=0,113. 

Dos 16 casos analisados 37,5% apresentaram marcação “presente”, deste montante, 

83,3% dos casos apresentaram invasão além de 1,5mm da cápsula, sendo assim 

considerados francamente invasivos. 

A relação entre classificação de invasão, achados histopatológicos de invasão 

e relacionados à malignidade exibiu um perfil mais agressivo para tumores 

classificados como francamente invasivo. Estas lesões apresentaram mais de três 

mitoses por campo de 400x de aumento, invasão angiolinfática, invasão perineural, 

mais necrose e maior taxa de recorrência.  

A totalidade dos casos considerados intracapsulares tiveram marcação para 

E-caderina considerada ausente. Em números absolutos representou 25% da amostra 

analisada. 
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5.4 Beta-catenina 

 

 

Dos 16 casos analisados, a expressão de Beta-catenina nas células tumorais 

de CXAP se dividiu da seguinte forma: 18,75% ausente de marcação, 25 % com 

marcação fraca, 50% dos casos com marcação moderada e 6,25 dos casos com 

marcação intensa (tabela 5.3).  

À exceção de um caso, cuja marcação foi citoplasmática, todas as marcações 

restantes foram observadas em membrana celular. A marcação positiva de Beta-

catenina se concentrava em região de nichos de células neoplásicas distante do front 

de invasão e distante de áreas onde o estroma apresentava intensa hialinização 

(figura 5.3). 

O caso em que a marcação foi citoplasmática, apresentou metástase nodal e 

tardia em ossos e pulmão, alto índice mitótico, invasão perineural, invasão 

angiolinfática, recorrência e o paciente foi a óbito em decorrência da doença.   

Para fins diagnósticos os grupos de marcações imunohistoquimicas foram 

dicotomizados em dois subgrupos, sendo estes, 0 e 1, marcação “ausente” 1 e 2 

marcação presente. 

O perfil médio de casos em que a Beta-catenina foi considerada “ausente” 

apresentou-se da seguinte forma: a divisão histológica mais vista foi de carcinomas 

do ducto salivar (42,85%), francamente invasivos (85,71%), que apresentaram 

metástase tardia (57,14). Já os pacientes que apresentaram expressão “presente” de 

b-catenina exibiram menor número de metástase tardia (66,66%) e uma divisão mais 

igualitária de classificação de invasão, sendo esta, 55% dos casos   
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Figura 5.3 - A Marcação de anti Beta-catenina em cxap com marcação fraca (40x); B Marcação de anti 
Beta-catenina em cxap com marcação moderada(100X); C; Marcação de anti Beta-
catenina em cxap com marcação intensa(40x) D; Marcação citoplasmática de Beta-
catenina em células neoplásicas(100x) 

 

 

 
 

 
 
 

A B 

C D 



48 
 

Não houve relação estatística significante entre as marcações de Beta-

catenina nas células neoplásicas e achados histopatológicos que sugerem uma 

relação de invasão e metástase (tabela 5.4).  

Do total de casos de CXAP, 31,25% apresentaram invasão perineural e 

expressão “presente” de Beta-catenina, já 12,5% dos casos apresentaram invasão 

perineural e expressão “ausente”. O valor de p segundo teste exato de Fisher foi de 

0,358.  

A relação entre a expressão de Beta-catenina e metástases linfonodais, 

diferentemente da E-caderina, apresentou p=0,358 segundo teste exato de Fisher, 

denotando que dos sete casos que apresentaram tal achado 71,42% foram 

classificados com scores 2 e 3.  

Seis pacientes apresentaram ausência de qualquer fator relacionado a 

invasão, sendo estes, invasão angiolinfática, perineural, recorrência, metástase 

linfonodal e metástase tardia, deste montante 4 deles apresentaram marcação 

presente para Beta-catenina. Todos esses pacientes apresentam-se vivos e livres da 

doença. A marcação da Beta-catenina nos tumores não apresentou qualquer 

diferenciação entre os casos do grupo de pacientes livres de critérios de invasão ou 

de pacientes em estado avançado   

Os locais de marcação de Beta-catenina coincidiram com os spots de 

marcação de E-caderina em três dos casos analisados, porém nenhuma relação 

estatística foi encontrada em uma correlação de McNemar. Uma proporção de 2:1 

casos de marcação E-caderina/ Beta-catenina se deu em casos cujo o escore foi 2 

(10-75% dos casos). 
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6.DISCUSSÃO 

 

 

Considerando que para o diagnóstico do CXAP é necessário a presença de 

AP residual ou história pregressa do mesmo, essa doença apresenta-se como um 

bom modelo para o estudo da carcinogênese e invasão. Nota-se nesse tipo de lesão 

a progressão de uma lesão benigna cujo componente neoplásico se prolifera de forma 

ordenada, concêntrica e que respeita os tecidos adjacentes, para uma lesão onde o 

componente maligno rompe a cápsula e apresenta comportamento invasivo (9). A 

hipótese inicial do estudo propunha usar tal modelo para avaliar a participação das 

proteínas de transição epitélio mesênquima na progressão do AP residual para 

seu.componente.maligno.  

Este tipo de análise já foi realizado em estudos de carcinoma epidermóide intraoral, 

demonstrando a relação entre os graus de displasia de lesões potencialmente 

malignas e o carcinoma propriamente dito. Este trabalho se propôs à realização do 

mesmo paralelo, porém em um tumor de glândula salivar 

Este trabalho traz como contribuição a avaliação presencial de duas proteínas 

de transição epitélio mesênquima, previamente estudadas e reconhecidas no 

processo de invasão e carcinogênese de alguns tumores intraorais, em uma família 

de tumores de glândulas salivares distinto.  A presença dessas proteínas foi 

relacionada com achados histopatológicos que compõe o quadro no CXAP e já foram 

previamente relatados na literatura. 

Segundo Scanlon e colaboradores, para que haja invasão de carcinomas há 

necessidade de transformação do fenótipo epitelial para um fenótipo mesenquimal, 

que facilita a motilidade e a interação com a matriz extracelular. Quando há esta 

mudança no fenótipo, a expressão de proteínas de adesão célula-célula presentes da 

membrana diminui. Espera-se de tumores com tendência a invasão uma menor 

expressão de algumas proteínas de transição epitélio-mesênquima, como E-caderina, 

Beta-catenina, integrinas, assim como o aumento de expressão de proteínas 

presentes em células mesenquimais, como vimentina, n-caderina e fibronectina (35) 

Em nosso estudo, fizemos correlações visando relacionar a expressão dessas 

proteínas com achados histopatológicos que sugerem invasão tecidual e, 

consequentemente, mudança do fenótipo epitelial para mesenquimal. Dos fatores 
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associados a invasão, o trabalho avaliou a expressão de E-caderina e Beta-catenina 

correlacionando-os a invasão perineural, invasão angiolinfática, metástase linfonodal, 

metástase tardia, assim como, à classificação de invasão sugerida por Tortoledo e 

colaboradores, a qual mede diretamente o grau de invasão frente aos tecidos 

adjacentes. 

Os dados encontrados neste trabalho diferem dos dados encontrados na 

literatura (36-40) que correlacionam a expressão de E-caderina e Beta-catenina com 

tumores de cabeça e pescoço, principalmente de carcinoma epidermoides intraorais. 

Apesar de não haver diferença estatística significativa entre a expressão das proteínas 

de TEM e a maioria dos critérios de invasão analisados, o trabalho encontrou uma 

relação entre a expressão de E-caderina e metástase nodal, com p significativo (p= 

0,035). A troca de expressão entre E-caderina e N-caderina já foi descrita como fator 

importante para metástase linfonodal e invasão em 37,5% dos casos de carcinoma 

epidermóide intraoral (41). Em nosso trabalho, 12% dos tumores com expressão 

ausente ou discreta apresentaram metástase linfonodal, sugerindo, que a ausência 

de expressão de proteínas de adesão permite à célula neoplásica migrar e 

metastatizar sítios à distância, como o linfonodo cervical.  

A literatura correlata a diminuição de expressão de E-caderina e aumento no 

número de metástases linfonodais para uma serie de tumores, dentre eles o 

carcinoma epidermóide intraoral (41). Nota-se uma relação inversamente proporcional 

entre a presença de metástases e a expressão de E-caderina e Beta-catenina, assim 

como, uma relação diretamente proporcional com a expressão de N-caderina e Snail. 

Para tumores de glândula salivar esta relação não se mostra tão sedimentada, 

possivelmente devido ao menor número de casos relatados na literatura. Para 

carcinomas epidermóides, há três revisões sistemáticas, sendo uma com meta-

análise, que sugerem forte relação entre a expressão dessas proteínas TEM e fatores 

prognósticos. Para tumores malignos de glândula salivar existem apenas 20 trabalhos 

publicados indexados sendo que mais de 50% deles são sobre um mesmo subtipo 

distinto, o carcinoma adenoide cístico.   

O achado descrito em nosso trabalho, exclusivamente para E-caderina, já foi 

demonstrado na literatura, sendo mostrada uma relação ainda mais clara entre a 

expressão de Beta-catenina e fatores de prognóstico relacionados à invasão. A 

expressão nuclear ou citoplasmática de Beta-catenina denota a quebra da ligação do 

complexo E-caderina/Beta-catenina, achado que está relacionado com invasão e pior 
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prognóstico (42). Apenas um caso em nosso trabalho apresentou expressão 

citoplasmática da proteína, sendo este de um paciente do sexo masculino, na quinta 

década de vida com tumor T4 de diferenciação mioepitelial Apesar da marcação 

citoplasmática que indicaria quebra do ligação E-caderina/Beta-catenina o paciente 

apresentou, na análise histopatológica, apenas invasão angiolinfática e metástase 

tardia para pulmão e cérebro. 

Esperava-se encontrar associação com outras características de invasão, 

como por exemplo, para metástase tardia à distância e recorrência, porém não houve 

relação estatística para E-caderina ou para Beta-catenina. Em números absolutos, a 

expressão das proteínas citadas e tais critérios apresentaram uma relação 

diretamente proporcional entre invasão e expressão. Trabalhos analisando outras 

proteínas das famílias das caderinas, como a N-caderina, sugerem que um aumento 

da expressão dessa proteína está relacionado a um pior prognóstico, uma vez que a 

N-caderina diminui a expressão de E-caderina. Neste trabalho, 56,25% dos casos 

apresentaram o mesmo grau de marcação entre E-caderina e Beta-catenina, e as 

marcações apresentaram localização coincidente frente as duas proteínas. Tal 

achado indica que E-caderina e Beta-catenina não quebram sua ligação durante o 

processo de invasão dos tecidos e malignização do AP.  

Muito se discute na literatura se uma única via de sinalização seria capaz de 

definir um processo de malignização de um tumor. Nota-se que em tumores benignos, 

como o próprio AP, o gene PLAG1 está frequentemente ativado, porém na contraparte 

maligna tal relação se mostra menos clara, visto que a ativação deste gene varia de 

acordo com o subtipo e grau histológico do CXAP (20). 

De Brito BS e colaboradores estabeleceram essa mesma relação entre 

PLAG1 e CXAP em 35% de sua série de casos. Já Katabi et al.(42) exibiram em 22 

casos a relação entre o gene HMGA2 e o estabelecimento de um CXAP proveniente 

de um AP. Em nossa série, a via da E-caderina apresentou expressão ausente-

discreta em 62,5% dos casos.  

Visto a raridade da lesão e a baixa casuística, muitos dos resultados que se 

apresentam como uma tendência na análise absoluta, deixam de apresentar relação 

significante quando levados a análise estatística. Tal problema é exacerbado quando 

se tenta correlacionar a expressão das proteínas estudadas e os subgrupos 

histológicos ou mesmo à classificação de invasão. 
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A presença de metástases linfonodais é evidenciada em tumores de glândula 

salivar e, particularmente o CXAP apresenta esse tipo de crescimento a distância. 

Soares AB (43) demonstra dados sobre a utilização da rede de vasos linfáticos 

peritumoral para estabelecimento de metástases nodais sugerindo que nos casos 

onde o tumor está classificado como francamente invasivo há maior formação de 

êmbolos carcinomatosos na rede linfática pré-existente adjacente, facilitando assim o 

estabelecimento de células tumorais dentro dos linfonodos.  

Alguns trabalhos na literatura já relacionaram a expressão de E-caderina e 

Beta-catenina com outros tumores (38,39,40) livres de componente maligno. Nota-se 

que a expressão da proteína se dá tanto em membrana quanto em citoplasma, e a 

marcação se mostra heterogênea no que se diz respeito a localização e sem padrão 

de intensidade. 

Em nosso trabalho as áreas de marcação de AP residual, se confundiam com 

a região de carcinoma, ora pela dificuldade de segregação entre o componente 

benigno e maligno da lesão, ora pela modificação hialina no estroma.  

A casuística levantada por este trabalho apresenta distribuição epidemiológica 

semelhante à literatura, sendo que a média de idade e o sexo respeitam os achados 

descritos nas bases de dados. Vale destacar que os pacientes do grupo “acima da 7ª 

década de vida” apresentavam um perfil com pior prognóstico, onde se observava 

maior número de metástase linfonodal, metástase tardia, necrose tecidual, mitoses 

por campo, invasão angiolinfática e recorrência. Esses mesmos pacientes 

apresentaram marcação para Beta-catenina com média de escores 1,28, fazendo 

parte do grupo “marcação ausente”, quando dicotomizados. Já para E-caderina a 

média de escores marcados em pacientes acima da 7ª década de vida foi de 1,42, 

enquanto nos casos entre as 5ª e 6ª décadas de vida a média de escores foi de 1,66, 

sugerindo assim que quanto mais avançada a idade de diagnóstico do paciente menor 

a expressão de Beta-catenina. 

A relação entre idade e prognóstico já foi discutida na literatura por Yu-Hua et 

al.(44) em uma análise multivariada de fatores independentes que influenciam o 

prognóstico de CXAP, e a idade do paciente foi o fator de maior influência, seguido 

pelo tamanho do tumor, classificação de invasão e metástases linfonodais. Nossa 

casuística apresentou a mesma tendência: Todos os pacientes com mais de 60 anos 

tinham tumores T3/T4 francamente invasivos, Os tumores com estadiamento T4 

representaram 43,75% dos casos, sendo que todos foram classificados como 
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francamente invasivos. A classificação para definir o grau de invasão se dá, segundo 

a OMS, em três grupos, conforme classificado previamente. Tumores in situ, restritos 

ao AP residual, são considerados intracapsulares; e a invasão ultrapassar até 1,5mm 

além da cápsula o mesmo pode ser classificado como minimamente invasivo. Estes 

dois grupos de tumores, segundo Rito e Fonseca (45), podem ser considerados com 

comportamento semelhante ao AP. com base na série de 20 casos levantados pelo 

autor, onde os tumores intracapsulares ou minimamente invasivos se comportaram 

como AP, salvo exceção de dois casos que apresentaram mestástases linfonodais. 

Em nosso levantamento nenhum caso com menos de 1,5mm de invasão apresentou 

metástase linfonodal ou quaisquer critério de invasão.  

A discussão sobre quantos milímetros de invasão o tumor precisa adquirir 

para ser chamado de francamente invasivo é ampla nos artigos referentes ao CXAP. 

A OMS de saúde preconiza a medida utilizada neste trabalho, 1,5mm. Rito M sugere 

a utilização de 2,5mm de medida para além da cápsula para classificar um tumor como 

francamente invasivo. Dentre os 11 casos classificados como tal, 3 eram provenientes 

de glândulas salvares menores (dois em palato um em trígono retromolar). Em muitas 

das biópsias de região intra oral o CXAP sequer apresenta cápsula e a avaliação sobre 

o grau de invasão se mostra mais subjetiva. A proposição da OMS abrange lesões 

decorrentes de glândulas salivares maiores, sem levar em conta o montante de AP e 

CXAP que não tem uma camada de fibras colágenas e fibroblastos dispostos de forma 

paralela e circundando a lesão. Dos três casos de CXAP intraorais, em dois deles o 

tecido utilizado foi de biópsias incisionais, que revelavam um intenso componente 

invasivo a tecidos adjacentes como músculo e glândulas salivares, sendo assim 

creditados  como francamente invasivos. 

Além da invasão ao tecidos adjacentes a cápsula, achados como necrose e 

número de mitoses também são utilizados como fatores prognósticos em tumores de 

glândula salivar, como por exemplo no tumor de células acinares e no carcinoma 

adenoide cístico. Na casuística levantada aqui tal relação não se fez valer. Dos quatro 

casos que não apresentavam áreas de necrose, três eram tumores francamente 

invasivos e um minimamente invasivo, todos em graduação T4/T2 respectivamente. O 

aparecimento de necrose em CXAP é um achado frequente e não há trabalhos na 

literatura relacionando-a com o prognóstico dos pacientes. Dos 16 casos avaliados em 

nossa amostra, dez eram provenientes de glândulas salivares maiores. A prática de 
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punções por agulha fina (PAAF) antes da realização da biópsias em tumores de 

glândula salivar é comum entre os cirurgiões de cabeça e pescoço. A realização da 

PAAF pode mascarar os dados referentes a necrose em trabalhos de CXAP, uma vez 

que a agressão causada pela punção da agulha leva a uma necrose do tipo 

hemorrágica, aumentando a casuística de casos com necrose, porém não causada 

pelo tumor. 

Já a relação com o número de mitoses mostra uma tendência, em nosso 

estudo, a influenciar a progressão do tumor. Apenas 4 casos não apresentaram mais 

de três figuras de mitose por campo de 400x de aumento. Destes quatro casos nenhum 

deles apresentou metástase tardia ou linfonodal, três eram tumores T2 minimamente 

invasivo em pacientes com idade média de 47,67, mediana 49 e variância de 24,88. 

Alguns autores sugerem uma relação entre o índice de proliferação e o prognóstico do 

paciente com CXAP. O método de avaliação para índice proliferativo é bastante 

subjetivo, dentro do universo de estudos de tumores malignos tenta-se utilizar número 

de mitoses por campo ou expressão de Ki-67 como critérios. Nota-se segundo a 

literatura (46) relatos de que tumores classificados como francamente invasivos 

apresentam maior índice de proliferação, assim como, diferença de proliferação entre 

AP e CXAP. 

A presença de mitoses e de marcações positiva para ki-67 é discutida na 

literatura se de fato é representativa para malignidade de lesões, em tumores 

mesênquimais benignos a marcação de ki-67 pode se mostrar presente, da mesma 

forma Cidado e colaboradores criaram uma cultura de células knock-out para ki-67 e 

demonstraram que a proteína não é necessária para proliferação ou viabilidade dos 

tumores e sim para a manutenção do mesmo (46-49). 

Como previamente descrito o componente maligno do CXAP pode se dar em 

qualquer uma das células do tumor misto, sendo assim, a variação histológica do 

componente maligno apresenta um grande espectro. Em nossa casuística foram 

observados apenas tumores com diferenciação em carcinomas do ducto salivar, 

carcinoma mioepitelial e adenocarcinomas NOS. A literatura traz uma série de relatos 

de casos de outros subtipos histológicos como carcinoma indiferenciado de grandes 

células, carcinoma epitelial-mioepitelial, carcinoma sarcomatóide (3-9). A relação 

entre o subtipo histológico e a agressividade do tumor é discutido principalmente em 

casos onde o mesmo apresenta diferenciação para carcinoma do ducto salivar, que 

apresenta natureza mais agressiva e para carcinoma mioepitelial. Nota-se uma 
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tendência a pior prognóstico no grupo de pacientes com tumores intracapsulares ou 

minimamente invasivos com estes dois tipos de subtipo histológico. Em nosso estudo 

dos três casos de carcinoma com diferenciação mioepitelial um deles foi classificado 

como intracapsular e não apresentou pior prognóstico para o paciente, que apresenta-

se livre da doença em um acompanhem-no de meses. Os pacientes diagnosticados 

com CXAP com diferenciação para adenocarcinomas NOS apresentaram um melhor 

prognóstico, todos vivos e sem metástases tardias, mesmo os pacientes com tumores 

T4, com metástase linfonodal, francamente invasivos apresentaram sobrevida maior 

do que o restante dos pacientes analisados (50). 

A raridade da lesão estudada e a dificuldade no diagnóstico são barreiras a 

serem rompidas resultam em uma amostra ser pequena a relação entre a qualquer 

uma das variáveis analisadas e o subtipo histológico se mostrou prejudicada. Sendo 

assim nenhuma relação estatística significante foi encontrada em tal análise. Tal 

dificuldade também foi vista na análise de invasão. Para a solução de tal problema 

preconiza-se a realização de estudos multicêntricos que possibilitem a compilação de 

uma série maior de casos.  
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7.CONCLUSÕES 

 

 

As evidências exibidas neste trabalho possibilitam conjecturar sobre: 

. 

 Marcadores de transição epitélio mesênquima estão presentes nos CXAP, 

porém sua expressão mostra-se bastante variável independente do subtipo histológico  

  proporcional. 

 

 Não foi possível encontrar um padrão de marcação entre E-caderina e Beta-

catenina, os spots de marcação não coincidiram na maioria dos casos. 
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