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1 INTRODUÇÃO 

O carcinoma epidermóide na cabeça e pescoço tem na cirurgia e na radioterapia as 

principais modalidades terapêuticas iniciais, com intenção curativa (RAZACK et al.,
1 

1982).  Todavia, as recidivas loco – regionais são diagnosticadas, principalmente, em 

estádios clínicos avançados e/ou o paciente encontra-se em condições clínicas 

precárias, impossibilitando o re-tratamento (SPIRO e STRONG
2
 1971; TULENKO 

et al.,
3
 1966; KOWALSKI

4
 2002; PINTO et al., 2014; MATOSCEVIC et al., 2014). 

As causas de recidivas são multifatoriais, relacionada a fatores clínicos, 

histopatológicos e biomoleculares
 
(AGRA et al.,

5
 2007; PITTAM et al.,

6
 1982; 

SUTTON et al.,
7
 2003). 

As recidivas locais são a causa mais comum de falha no tratamento do carcinoma 

epidermóide, especialmente no estádio clínico avançado (III e IV), sendo que os 

índices variam de 40% a 50% nos pacientes tratados com intenção curativa 

(KOWALSKI et al.,
8 

2006). As recidivas podem ser relacionadas a uma persistência 

de doença, falha no planejamento terapêutico inicial, comprometimento do fenótipo 

molecular ou fenótipo tumoral mais agressivo. 

As recidivas regionais, especificamente na boca, são comumente relacionadas à 

recidiva local, sendo infrequentes como manifestação clínica isolada (GILBERT e 

KAGAN
9
, 1974).  

A localização da recidiva regional ocorre no nível de distribuição usual da 

metástase, sendo mais comum no nível II. As recidivas regionais no nível I são mais 

observadas nas lesões primárias de boca, em relação aos demais sítios (orofaringe, 

laringe e hipofaringe). Usualmente, as recidivas são observadas no campo 

previamente esvaziado e, quando após a radioterapia, costumam ocorrer no nível 

previamente envolvido pelo linfonodo metastático, apesar das altas doses de 
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irradiação ionizante. Essas recidivas no nível II ou no campo irradiado, geralmente, 

não são passíveis de cirurgia de resgate.  

Por outro lado, as recidivas regionais homolaterais ao pescoço não esvaziado são, 

muitas vezes, passíveis de cirurgia de resgate, mas apresentam resultados pobres no 

controle da doença (KRO et al., 2000). 

No diagnóstico das recidivas loco - regionais, a primeira escolha de tratamento é a 

cirurgia de resgate, especialmente nas lesões precoces (I e II). Muitas vezes, o doente 

não tem condições de ser submetido à re-irradiação ionizante e a quimioterapia tem 

intenção paliativa, sendo que a sobrevida a longo tempo é incomum. 

A morbidade de um novo tratamento e o prognóstico mais desfavorável, nas 

recidivas de estádio clínico avançado (T3 e T4), deve ser considerada pelo médico, 

perante a indicação de grandes ressecções e, muitas vezes, seguida de reconstrução 

no resgate cirúrgico. A opção de tratamento paliativo de suporte deve ser 

considerada, mesmo nos casos em que o paciente não utilizou todas as terapêuticas 

disponíveis no tratamento inicial e com lesões potencialmente ressecáveis 

(GOODWIN
10

 2000).  

As recidivas loco-regionais são diagnosticadas nos primeiros dois anos de 

seguimento em 70% dos casos (HAAS et al.,
11

 2001). Com o objetivo de priorizar o 

diagnóstico das recidivas loco-regionais e, consequentemente, as cirurgias de resgate, 

o seguimento pós-tratamento inicial é realizado em pequenos intervalos de tempo. 

Muitos desses pacientes foram submetidos a ressecções amplas e radioterapia no 

primeiro tratamento, dificultando o resgate com intenção curativa. Somam-se a esses 

fatores o prognóstico desfavorável da doença. 

Os índices de sobrevida livre de doença a cinco anos após cirurgia de resgate 

variam de 5% a 59,7% (COONEY et al.,
12

 1999;  WONG et al.,
13

 2001). CHEDID et 



__________________________________________________________________3 

 

___________________________________________________________________ 

 

al.;
14

 em 2009, demonstraram índices superiores na sobrevida livre de doença a cinco 

anos, sendo em torno de 65% nas recidivas de estádio clínico precoce e 25% nas 

recidivas de estádio clínico avançado. 

Alguns estudos, mais recentemente, visam a identificação de biomarcadores 

moleculares e variáveis histológicas – espessura tumoral, margens, infiltração 

perineural, embolização vascular e padrão de invasão –  nas recidivas loco-regionais, 

com o objetivo de serem ferramentas úteis na indicação de cirurgia de resgate e em 

pacientes selecionados (AGRA et al.,
5
 2007).  

A ciclina D1 é uma proteína codificada pelo gene CCND1, localizada no 

cromossomo 11q. Essa proteína atua no ciclo celular, acelerando a fase G1 através da 

elevação de sua concentração, sendo sua presença necessária para a transição da fase 

G1 para a fase S. O aumento da ciclina D1 ocasiona desregulação do ciclo celular, 

contribuindo para a tumorigênese.  A presença da ciclina D1 é demonstrada através 

de estudos de imunohistoquímica nos tumores na cabeça e pescoço, sendo 

considerada como fator prognóstico na presença da metástase cervical 

(MOTOKURA et al.,
15

 1991).  

O receptor do fator de crescimento epidérmico – EGFR é um receptor de 

membrana para os membros da família EGF de ligantes extracelulares de proteínas. 

Recentemente, a expressão de EGFR, notadamente a super expressão 

imunohistoquímica, tem-se demonstrado como um importante fator prognóstico 

(ANG et al.,
17

 2002; CHEN et al.,
18

 2003). 

A família do fator de crescimento do endotélio vascular - VEGF – têm proteínas 

altamente potentes e específicas que atuam no aumento da permeabilidade vascular, 

crescimento, proliferação, migração e a sobrevivência de células endoteliais. Os 

níveis aumentados de VEGF, relacionado às células endoteliais dos vasos linfáticos, 
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nas lesões precoces (T1 e T2) são fatores preditivos independentes para metástases 

cervicais, especialmente no carcinoma epidermóide de laringe (WANG et al., 2012).  

A cirurgia de resgate apresenta resultados pouco favoráveis no controle loco-

regional da doença. Todavia, tais perspectivas são superadas em alguns casos. 

Perante a opção terapêutica de tratamento cirúrgico na recidiva loco-regional do 

carcinoma epidermóide de boca, a busca de fatores prognósticos clínicos, 

histopatológicos e de biomarcadores moleculares pode implicar a seleção de 

pacientes que terão boa evolução. 

O objetivo desse estudo é a identificação de fatores clínicos, histopatológicos e 

biomoleculares nos pacientes com carcinoma de língua e soalho submetidos à 

cirurgia de resgate. 
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2 OBJETIVOS 

 Identificação de fatores prognósticos clínicos, histopatológicos e 

biomoleculares nos pacientes portadores de carcinoma epidermóide de 

língua e soalho, submetidos à cirurgia de resgate. 

 Avaliar a sobrevida após a cirurgia de resgate em pacientes com 

carcinoma epidermóide de língua e soalho. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

YUEN et al.,
21

 em 1998, demonstraram que a recidiva local no carcinoma 

epidermóide de língua está relacionada com o tamanho da lesão primária inicial, 

sendo T1(16%); T2 (22%); T3 (26%) e T4 (46%). Desses casos, 34% foram 

submetidos à cirurgia de resgate e os autores não relataram os índices de controle da 

doença.  

SPIRO et al.,
2
 em 1971, numa análise retrospectiva de 185 glossectomias parciais, 

demonstraram que o tamanho da lesão primária te relação com a recidiva local. Nas 

lesões até quatro centímetros no maior eixo, 66% obtiveram controle após resgate 

cirúrgico versus 10% nas lesões com maior diâmetro superior a quatro centímetros. 

GLEICH et al.,
22

 em 2004, com uma série de 84 recidivas loco-regionais em 

tumores T3 e T4 de boca, orofaringe, laringe e hipofaringe, demonstraram sobrevida 

livre de doença no tumor primário, após o resgate cirúrgico de 27,3 meses com 

sobrevida em dois e cinco anos de 29% e 16%, respectivamente. Em relação às 

recidivas regionais após resgate cirúrgico, a sobrevida em dois e cinco anos foi de 

35% e 14%, respectivamente. 

YONEMOTO et al.,
23

 em 1972, avaliaram 130 casos de tumores de boca e 

encontraram maior índice de recidiva regional contralateral à lesão primária A 

sobrevida global a cinco anos após resgate cirúrgico foi de 23%. 

AMAR et al.,
24

 em 2012, avaliaram 95 recidivas regionais no carcinoma 

epidermóide na boca, orofaringe, laringe e hipofaringe e demonstraram que o 

esvaziamento cervical de resgate foi realizado em 51% das recidivas ipsilaterais 

(campo previamente esvaziado) e em 75% das recidivas contralaterais. Os índices de 

controle cervical da doença nos casos submetidos à cirurgia de resgate, após 12 
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meses foram de 59%, sendo 43% nas recidivas ipsilaterais e de 65% nas recidivas 

contralaterais.  

Quanto aos critérios histológicos, a margem cirúrgica e o grau de invasão foram 

relacionados à recidiva local numa revisão de lâminas em 49 casos T1 e T2 de boca. 

A presença de margem comprometida pela neoplasia e grau de invasão superior a 

cinco milímetros foram fatores prognósticos na análise multivariada, com ocorrência 

de 41% de recidivas (JONES et al.,
25

 1992). 

JONES et al.,
26

 em 1996, estudando uma série de 352 casos com carcinoma 

epidermóide nos principais sítios na cabeça e pescoço, demonstraram correlação 

entre a presença de  margem cirúrgica positiva no tumor primário e recidiva local, na 

análise univariada.  Nos pacientes com margem positiva, a incidência de recidiva 

local foi de 66% versus 47% na presença de margem cirúrgica sem 

comprometimento neoplásico. 

Outro critério histológico relacionado às recidivas loco-regionais é a espessura 

tumoral. Numa análise de 58 espécimes cirúrgicos de lesões de estádio clínico I de 

língua oral que foram submetidos à revisão de lâminas, a espessura superior a 10 

milímetros foi o fator de maior importância para a ocorrência de recidivas locais e 

regionais (NATHANSON et al.,
27

 1989). 

PINTO et al.,
28

 em 2014, estudaram 57 casos de carcinoma epidermóide na boca 

submetidos ao tratamento cirúrgico inicial, com o objetivo de identificação de fatores 

prognósticos, dentre os primeiros 12 meses de seguimento. Na análise multivariada, 

a espessura tumoral igual ou superior a 10 mm mostrou-se como um fator 

independente para recidiva precoce. A associação de radioterapia pós-operatória 

demonstrou-se como um possível fator de proteção à recidiva precoce, nas lesões 

com espessura igual ou superior a 10 mm. 
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WOOLGAR et al.,
29

 em 1995, demonstraram que a presença de embolização 

vascular positiva foi fator preditivo de metástase regional em 87% dos casos e a 

invasão perineural em 70% dos casos, em tumores de língua e soalho. Ambos 

critérios foram considerados como fatores prognósticos para a recidiva, em virtude 

de um fenótipo tumoral de maior agressividade. 

LEEMANS et al.,
30

 em 1990, demonstraram que o número de linfonodos 

comprometidos pela neoplasia foi o fator de maior importância e com significância 

estatística para a recidiva regional (p=0,039). Os índices de recidiva em N0, N1-2 e 

N3 foram de 2,6%; 9,1% e 11,3%, respectivamente. Não demonstraram diferenças 

significativas na presença de ruptura capsular macroscópica e com a radioterapia 

complementar pós-operatória 

OLSEN et al.,
31

 em 1994, numa análise retrospectiva de 284 casos com metástase 

cervical, identificaram que o número de linfonodos comprometidos pela neoplasia 

(até três linfonodos comprometidos pela neoplasia, em comparação com quatro ou 

mais linfonodos comprometidos pela neoplasia), a presença de ruptura capsular e a 

invasão vascular e linfática foram fatores preditivos nas recidivas regionais. Tais 

critérios histopatológicos foram identificados como de significância estatística,  na 

ausência de complementação radioterápica pós-operatória. 

YANAMOTO et al.,
32

 em 2012, estudaram 187 pacientes portadores de 

carcinoma epidermóide na boca e observaram 16% (30/187) recidivas locais. O 

padrão de invasão do estroma e o status da margem cirúrgica foram relacionados 

com as recidivas. 

ECKARDT et al.,
33

 em 2004, demonstraram melhores resultados de sobrevida 

global (p = 0,0054) após o resgate nos casos submetidos à cirurgia e 

radioterapia/quimioterapia, em comparação às recidivas tratadas com radioterapia 
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e/ou quimioterapia sem cirurgia, numa análise de mais de 1.000 pacientes com 

carcinoma epidermóide na cabeça e pescoço (mais de 80% da casuística com lesões 

de língua e soalho). Os índices de sobrevida a cinco anos foram de 31% e 15,4%, 

respectivamente. 

Em estudo retrospectivo de 377 pacientes com carcinoma epidermóide na boca, 

orofaringe, laringe e hipofaringe, tratados inicialmente com cirurgia e associação 

com radioterapia complementar pós-operatória, os autores demonstraram que os 

tumores de boca e de laringe com recidivas locais e  recidivas peri-traqueostomas 

têm maior probabilidade à cirurgia de resgate, devido ao acesso facilitado de 

diagnóstico no sítio anatômico, quando comparado com os tumores de orofaringe e 

hipofaringe (WONG et al.,
34

 2003). 

AGRA e KOWALSKI
35

, em 2004, estudando 246 pacientes com recidivas loco-

regionais demonstraram que as recidivas diagnosticadas nos primeiros 12 meses de 

seguimento apresentaram um pior prognóstico após tratamento de resgate, com 

sobrevida global a cinco anos de 26,7% versus 42,1% nas recidivas tardias. 

O tempo de diagnóstico da recidiva, a partir do tratamento inicial é fator 

prognóatico após a cirurgia de resgate. Numa análise retrospectiva de 99 recidivas 

loco-regionais em 350 pacientes com carcinoma epidermóide na boca, dos 11 (29%) 

pacientes com recidivas até seis meses de tratamento e submetidos ao regate 

cirúrgico, não houve controle da doença em nenhum caso (SCHWARTZ et al.,
36

 

2000). 

Por sua vez, um estudo de metanálise com 1.633 pacientes portadores de 

carcinoma epidermóide na boca, faringe e laringe, não foram observadas 

significância estatística no tempo de recidiva, em relação ao controle da doença após 

a cirurgia de resgate (GOODWIN, 
12 

 2000). 
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AMAR et al.,
37

 em 2003, num estudo retrospectivo de 95 recidivas regionais 

isoladas no carcinoma epidermóide de boca, orofaringe, hipofaringe e laringe 

submetidos ao tratamento cirúrgico no tumor primário e esvaziamento cervical, com 

ou sem radioterapia complementar pós-operatória, correlacionaram o tratamento de 

resgate com o lado da recidiva e o nível linfonodal. O resgate cirúrgico foi realizado 

em 51% das recidivas ipsilaterais e em 75% das recidivas contralaterais. O controle 

da doença em 12 meses pós-resgate foi de 25% e 37%, respectivamente. As recidivas 

ocorrem predominantemente no nível II, presente em 97% das recidivas ipsilaterais 

nos pacientes não irradiados e em 43% dos pacientes irradiados. 

JACKSON e STELL
38

, em 1991, avaliando uma série de 2.474 pacientes com 

carcinoma epidermóide na cabeça e pescoço (com 34% na boca e orofaringe) 

demonstraram que a ausência de linfonodo ipsilateral comprometido na apresentação 

inicial apresentou significância estatística no controle da doença cervical, após o 

esvaziamento cervical de resgate contralateral. Todos os pacientes com recidiva 

regional contralateral apresentavam controle local da doença e o lado da recidiva 

cervical não foi tratado inicialmente com cirurgia, sendo 26 casos em tumores de 

boca e 11 casos de orofaringe. A sobrevida livre de doença a dois anos após o resgate 

foi de 51% nos tumores na boca e de 39% nos tumores na orofaringe. 

Num estudo de análise da expressão protéica da ciclina D1, através da 

imunohistoquímica, no carcinoma epidermóide de língua oral, foi observado o 

aumento da expressão protéica em 68% casos (100/147) e associado com o estádio 

N, estádio T e redução dos índices de sobrevida global e sobrevida livre de doença, 

na análise univariada. Na análise multivariada, a super expressão da ciclina D1 foi 

considerada fator prognóstico independente de morte (BOVA et al.,
39

 1999). 
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SWAMINATHAN et al.,
40

 em 2012, analisaram a expressão de Ciclina D1 e do  

p53 em 10 casos de mucosa normal e em 20 casos com carcinoma epidermóide na 

boca. A expressão da ciclina D1 ocorreu em 40% dentre os casos de mucosa normal 

e em 95% dos casos com carcinoma epidermóide, equanto que foi observado que a 

expressão do p53 aumenta na mucosa normal em transformação para lesões 

malignas. 

LIN et al.,
41

 em 2013, avaliaram 60 casos de carcinoma epidermóide de 

orofaringe, sendo que 41 (68%) pacientes foram incluídos para avaliar a expressão da 

ciclina D1. Concluíram que a ausência de ciclina D1 foi associada com aumento da 

sobrevida livre de doença (p<0,0001). 

HUANG et al.,
42

 em 2012, estudaram a expressão protéica da ciclina D1 em 264 

pacientes com carcinoma epidermóide na boca. O aumento de sua expressão foi 

encontrado em 97 casos (37,6%) e com correlação na análise univariada com estádio 

T (tumores maiores), presença de metástases linfonodais e grau de diferenciação do 

tumor (pouco ou moderadamente diferenciado). A sobrevida global e a sobrevida 

livre de doença dos pacientes com super expressão da ciclina D1 foi inferior, quando 

comparado ao grupo sem a super expressão protéica.  

A super expressão do VEGF – receptor do fator de crescimento do endotélio 

vascular – tem associação com progressão tumoral e piores resultados na sobrevida 

nas neoplasias malignas de diversos sítios, tais como: colorretal, estômago, pâncreas, 

pulmão, próstata, bexiga, ovários e no melanoma (KIM et al.,
43

 2006). 

HENRIQUES et al.,
44

 em 2012, avaliaram a expressão de VEGF em  35 blocos de 

parafina de lesões de língua oral e correlacionaram com a presença ou ausência de 

ocorrência de metástase cervical. O receptor de fator de crescimento do endotélio 

vascular, VEGF, foi expresso no par~enquima tumoral e nas células estromais de 
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invasão. No tumor, 32 (91,4%) casos foram classificados com score 4 (superior a 

75% células positivas), incluindo 16 (88,9%) casos não metastáticos cervicais e 16 

(94,1%) casos com metástases linfáticas cervicais. A expressão do VEGF no estroma 

apresentou o mesmo padrão de distribuição do parênquima tumoral. Na mensuração 

do número de receptores positivos de VEGF nos vasos sanguíneos, não foi observado 

diferença estatística nos casos com e sem metástase cervical (média de 14,3 vasos 

nos casos pN(0) e 1,8 vasos nos pN(+)).  

AGRA et al.,
6
 em 2007, avaliaram 111 pacientes portadores de recidivas locais de 

carcinoma epidermóide na boca submetidos à cirurgia de resgate, com o objetivo de 

estudar a expressão das proteínas do EGFR (receptor do fator de crescimento 

epidérmico), além das metaloproteinases e do VEGF (receptor do fator de 

crescimento endotélio vascular), correlacionando com o evento de desenvolvimento 

das recidivas. Os pacientes com EGFR positivo (super expressão) tiveram sobrevida 

livre de doença a três anos de 27%, quando comparado a 64% no grupo EGFR 

negativo. Os pacientes que tiveram a super expressão dos demais marcadores 

evoluíram com índices de sobrevida inferior, mas sem diferença estatisticamente 

significante. Na análise multivariada, o grupo positivo para EGFR apresentou risco 

superior para recidiva e morte de 4.2. 

CHEN et al.,
19

 em 2003 , estudaram a expressão de EFGR e sua relação com o 

prognóstico em 59 pacientes tratados com cirurgia e radioterapia por tumores na 

boca e considerados com maior probabilidade de recidivas loco-regionais. O 

aumento da expressão do EGFR foi diretamente relacionado ao estádio T, estádio N 

e presença de ruptura capsular. Os índices de sobrevida livre de doença foram 

inferiores nos casos EGFR positivo nas análises univariada e multivariada. 
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DEMIRAL et al.,
45

 em 2004, avaliaram 31 casos de tumores precoces de glote 

tratados com radioterapia e a relação da expressão do EGFR e controle local da 

doença, demonstrando que a super expressão do receptor de EGF tem relação com 

aumento da recidiva local nos tumores tratados, inicialmente, por radioterapia.  

Numa análise de 69 pacientes portadores de carcinoma epidermóide na cabeça e 

pescoço, para avaliação da expressão do VEGR e da angiogênese tumoral (através da 

determinação da densidade microvascular), os resultados obtidos demonstraram 

correlação da super expressão do VEGR com estádio clínico avançado. Em relação 

ao sítio anatômico, a super expressão imunohistoquímica do VEGR foi localizada 

nos tumores de boca e laringe (KYSAS et al.,
46

 2005). 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODO 

Este trabalho está baseado no estudo consecutivo de 231 prontuários médicos de 

pacientes com diagnóstico histopatológico de carcinoma epidermóide de língua oral 

e soalho, admitidos no Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e 

Otorrinolaringologia do Hospital Heliópolis-Hosphel, São Paulo, no período de 

janeiro de 1999 a dezembro de 2010, com intenção de tratamento curativo. Desses 

casos submetidos inicialmente à cirurgia com ou sem complementação de 

radioterapia pós-operatória, foram observados 116 pacientes com novas 

manifestações de doença (Tabela 1). Desse total, das 105 recidivas loco-regionais, 52 

casos foram submetidos à cirurgia de resgate.  Os critérios de elegibilidade foram 

presença de recidiva loco-regional; resultado histopatológico positivo na recidiva 

loco-regional e presença de lâminas coradas com a técnica da Hematoxilina-Eosina e 

os blocos em formalina dos espécimes cirúrgicos da primeira cirurgia e da cirurgia de 

resgate. O critério de exclusão foi a presença de metástase a distância. Assim, foram 

excluídos 24 prontuários médicos, sendo a nossa casuística constituída de 28 casos 

de recidivas loco-regionais. 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________15 

 

___________________________________________________________________ 

 

Tabela 1. Distribuição dos pacientes segundo a nova manifestação de doença. 

 

Variável Recidiva N   % 

 Local 49 42,2 

 Regional 25 21,5 

 Loco-regional 21 18,1 

 Metástase a distância 11   9,5 

 Local + distância 09   7,8 

 Loco-regional + distância 01   0,9 

n= 116 pacientes 

 

4.1 Métodos 

O seguimento médio dos pacientes submetidos à cirurgia de resgate foi de 33,4 

meses. 

Foi considerado como recidiva local, no mesmo sítio tratado inicialmente, todo 

tumor com aparecimento até o 36° mês de seguimento e com comprovação 

histológica de carcinoma epidermóide. Apenas três casos foram diagnosticados após 

o 24° mês de seguimento. 

Em relação aos dados demográficos dos 28 pacientes submetidos à cirurgia de 

resgate, 22 (78,5%) eram do gênero masculino e seis (21,5%) do gênero feminino. A 

idade variou de 22 anos a 87 anos, com média de 53,5 anos. Vinte e cinco (89,3%) 
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pacientes eram de etnia branca, um (7,1%) de etnia negra e dois (3,6%) de etnia 

amarela. 

O estadiamento clínico segue a Classificação Internacional dos Tumores AJC-

UICC SOBIN e WITTEKIND
47

, em 2002 (Apêndice 1). 

Em relação aos 28 pacientes, o estadiamento clínico foi I em 3; II em 7; III em 9 e 

IV em 9 (Tabela 2). 

Tabela 2. Distribuição da casuística segundo o estadiamento clínico (TNM). 

Estadiamento clínico n % 

EC I 3 10,8 

EC II 7 25,0 

EC III 9 32,1 

EC IV A 9 32,1 

              n = 28 recidivas loco-regionais 

 

Quanto ao sítio anatômico das 28 recidivas loco-regionais, 14 (50%) casos de 

língua oral, 12 (42,9%) de soalho e dois (7,1%) de língua e soalho (Tabela 3). 

Tabela 3. Distribuição da casuística segundo o tumor primário 

Variável Categoria n % 

Cirurgia    

 Pelve/glossectomia parcial 27 73 

 Glossectomia total   1   2,7 

 Mandibulectomia marginal   6 16,2 

 Mandibulectomia segmentar   3   8,1 

               n= 37 cirurgias do tumor primário 
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Foram realizados 32 esvaziamentos cervicais, sendo 16 unilaterais e 16 bilaterais. 

Em três casos, não foi realizado procedimento cirúrgico cervical, em virtude de 

estádio clínico I. Desses 32 esvaziamentos cervicais, 12 (37,5%) foram dos níveis de 

I a V; 16 (50%) dos níveis I a III, três (9,3%) dos níveis I a IV e um (3,1%) 

esvaziamento dos níveis I e II. 

No tratamento inicial, 13 (46,4%) pacientes realizaram radioterapia pós-operatória 

complementar. 

4.2 Critérios histopatológicos 

Dos casos selecionados, foram separadas as lâminas previamente coradas pela 

Hematoxilina - Eosina e analisadas no microscópio ótico, marca Zeiss® e modelo 

PrimoStar®, nos campos de pequeno, médio e grande aumento (quarenta, cem e 

quatrocentas vezes, respectivamente).  

A graduação histológica utilizou como base os critérios de Broders
48 

, o qual 

classifica a neoplasia em seu grau de diferenciação tendo como graduação final a 

classificação em: 

 Grau 1: a neoplasia tem tendência à diferenciação, ou seja, cerca de  três 

quartos de sua estrutura é bem diferenciada e há queratinização abundante; 

 Grau 2: quando os componentes diferenciados e indiferenciados apresentam 

proporções semelhantes e há moderada queratinização; 

 Grau 3: o componente indiferenciado corresponde a três quartos da amostra e 

há escassa queratinização; 

 Grau 4: quando não há tendência das células a se diferenciarem. 
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Nesse estudo, utilizamos essa classificação como base, juntamente com outros 

parâmetros adicionais para se determinar a graduação final da neoplasia
49

. Os 

parâmetros utilizados foram: 

I. Grau de queratinização 

 Grau 1: alta queratinização 

 Grau 2: moderada queratinização 

 Grau 3: escassa queratinização 

 Grau 4: queratinização ausente 

 999: queratinização não avaliável  

II. Pleomorfismo celular 

 Grau 1: poucos núcleos aumentados 

 Grau 2: moderados núcleos aumentados 

 Grau 3: numerosos núcleos aumentados, aumento irregular 

 Grau 4: anaplásico, aumento nuclear imaturo 

 999: pleomorfismo nuclear não avaliável 

III. Número de mitoses por campo de grande aumento 

 Grau 1: de 0 - 1 mitose/campo 

 Grau 2: de 2 – 5 mitoses/campo 

 Grau 3: de 6 – 10 mitoses/campo 

 Grau 4: mais de 10 mitoses/campo 

 999: mitose não avaliável 
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O tipo de crescimento da lesão primária foi avaliado conforme o aspecto 

microscópio e pela invasão, sendo classificados em
50

:  

 Expansivo: blocos celulares sólidos que crescem de forma expansiva nos 

tecidos subjacentes; 

 Digitiforme: projeções em forma de dedo, infiltrando os tecidos subjacentes; 

 Infiltrativo: pequenos grupos ou cordões celulares infiltrando os tecidos 

subjacentes; 

 Difuso: infiltração difusa e isolada de células neoplásicas 

Foram avaliados, também, a presença ou ausência de infiltração perineural e de 

embolização angio-linfática. A infiltração neoplásica perineural foi considerada 

presente no comprometimento de tecido adjacente aos filetes nervosos peri e/ou 

intratumorais. Na infiltração angio-linfática, foi utilizado como critério a presença ou 

ausência de células neoplásicas, em relação à luz dos vasos sanguíneos e/ou 

linfáticos peri e/ou intratumorais. 

4.3 Microarranjos de tecidos (Tissue microarray – TMA) 

A partir do corte original corado com a técnica de Hematoxilina-Eosina, as áreas 

neoplásicas foram marcadas com caneta como guia para a identificação da área 

equivalente a ser puncionada no bloco de formalina doador. O cilindro de tecido 

retirado do bloco doador é transferido para o bloco receptor, através do uso do 

equipamento disponível no Departamento de Anatomia Patológica do Hospital A. C. 

Camargo: tissue microarraver (Beecher Instruments, Silver Spring, MD. USA). 

O bloco de TMA foi confeccionado com cilindros de 1 mm de diâmetro com 36 

amostras de carcinomas epidermóides, representados em duplicata. Utilizou-se um 
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cilindro de tecido placentário para orientação inicial de cada sequência dos casos 

utilizados. 

A partir do bloco de TMA, foram preparados cortes histológicos seriados em 

micrótomo rotativo (Microm HM315, Walldorf, Germany), com espessura de 3 μm e 

colocados em lâminas de vidro, silanizadas e eletricamente carregadas (Starfrost®). 

4.4 Estudo imuno-histoquímico 

Protocolo das reações: os cortes histológicos foram submetidos a um protocolo 

padrão de imuno-histoquímica, a saber: 

1. Corte de material em lâminas carregadas (Starfrost®) e deixadas por 24 horas 

em estufa a 60 ° C. 

2.  Desparafinização em xilol a 60 ° C por 20 minutos e ao xilol à temperatura 

ambiente por 20 minutos. 

3. Rehidratação, através de passagens sucessivas em etanol a cada 30 segundos 

(100%, 95% e 70%). Após, lavagem em água corrente. 

4. Recuperação antigênica pelo calor e com solução tampão citrato 10mm e 

pH=6.0. 

5. Bloqueio da peroxidase endógena com solução de peróxido de hidrogênio a 

3%, seguida de lavagens com solução salina tamponada com fosfatos. 

6. Incubação com o anticorpo primário diluído em título pré-estabelecido. 

7. Incubação das lâminas com o anticorpo secundário. 

8. Revelação em polímero e contra coloração com Hematoxilina de Harris. 

9. Desidratação das lâminas em etanol e xilol e subsequente montagem das 

mesmas para a leitura. 
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10. As reações são acompanhadas de controle positivo, em tecido sabidamente 

positivo para o anticorpo testado e o controle negativo é realizado pela 

emissão do anticorpo primário. 

Foram utilizados os seguintes clones e protocolos, de acordo com cada marcador 

escolhido: 

a) VEGF: clone V61, Dako®, diluição 1:50, pH = 9.0 e revelação com polímero 

Novocastra®. 

b) EGF-R: protocolo automatizado em máquina e kit da Ventana®, clone 3C6, 

segundo o protocolo 30 ccu/32ab. 

c) Ciclina D1: protocolo automatizado em máquina e kit da Ventana®, clone 

FP4, segundo o protocolo 30 ccu/32ab. 

A leitura do exame imunohistoquímico foi realizada em microscópio ótico da 

marca Zeiss®, modelo PrimoStar®, com lentes plano acromáticas, em aumento de 

400 vezes, por método semi-quantitativo, analisando-se cinco campos histológicos, 

totalizando 1.000 células e considerando-se a  proporcionalidade das marcações 

positivas. 

Para cada marcador foi utilizado um critério, a saber: 

1) VEGF: considerado positivo a marcação citoplasmática, com um cut-off de 

10%
51

, segundo os seguintes escores: 

a) Critério 1 

 Grau 0: sem marcação 

 Grau 1: < 25% células marcadas 
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 Grau 2: 25% a 50% células marcadas 

 Grau 3: 50% a 75% células marcadas 

 Grau 4: > 75% células marcadas 

 999: não avaliável 

b) Critério 2 

 Grau 0: sem marcação 

 Grau 1: positivo (acima do cutt-off 10%) 

 999: não avaliável 

2) EGF-R: considerado positivo a marcação de membrana, com um cut-off de 10%, 

segundo os seguintes escores: 

a) Critério 1 

 Grau 0: sem marcação 

 Grau 1: < 25% células marcadas 

 Grau 2: 25% a 50% células marcadas 

 Grau 3: 50% a 75% células marcadas 

b) Critério 2 

 Grau 0: sem marcação 

 Grau 1: fraca 

 Grau 2: moderada 

  Grau 3: intensa 

 999: não avaliável 

Nesse segundo critério para o EGF-R, consideram-se negativas as marcações 0 e 1 

e positivas, as marcações 2 e 3. 
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3) Ciclina D1: considerado positivo a marcação nuclear, com um cut-off de 5%, 

segundo os seguintes escores: 

a) Critério 1 

 Grau 0: sem marcação 

 Grau 1: < 25% células marcadas 

 Grau 2: 25% a 50% células marcadas 

  Grau 3: 50% a 75% células marcadas 

  Grau 4: 50% a 75% células marcadas 

 999: não avaliável 

b) Critério 2 

 Grau 0: sem marcação 

 Grau 1: positivo (cutt-off 5%) 

 999: não avaliável 

4.5 Documentação fotográfica 

As imagens fotomicrográficas foram obtidas por câmera digital Sony V1®, de 5.0 

megapixels, acopladas por fototubo ao microscópio Zeiss®, modelo PrimoStar®. As 

imagens foram tratadas no software Adobe Photoshop CS5®.  

4.6 Análise Estatística 

Para a avaliação das variáveis quantitativas, foi utilizado o métodos de Fisher e na 

avaliação de sobrevida foi utilizado o método de Kaplan Meier. Na avaliação das 

diferenças entre os grupos foi utilizado o método de Wilcoxon. 
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Os programas de software utilizados foram o Statistica, versão 5.1 (Statsoft South 

America, Inc.), Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos da América e o Epi Info, versão 

3.3.2
TM

 criado pelo CDC (Centers of Disease Control and Prevention). 
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5 RESULTADOS 

Na recidiva loco-regional, o estadiamento clínico foi assim distribuído: I em 4 

(14,3%) pacientes; II em 4 (14,3%); III em 6 (21,4) e IV em 14 (50%). 

O tipo de recidiva loco-regional e o tratamento instituído no resgate foi 

exemplificado abaixo (Tabela 4). 

 

Tabela 4 . Distribuição da casuística segundo o tipo de recidiva e o 

       tratamento instituído no resgate. 

 

Variável (T)  Categoria  

Tipo de recidiva Cir Cir/RXT Total 

Local 10 03 13 

Regional 05 06 11 

Loco-regional   0 04 04 

n = 28 recidivas loco-regionais. Cir = cirurgia; Cir/RXT = cirurgia e radioterapia; RXT = radioterapia 

 

 

A tabela 5 demonstra a distribuição dos critérios histológicos – grau de 

diferenciação celular, pleomorfismo nuclear, mitose, padrão de invasão, embolização 

linfática e infiltração perineural – e dos marcadores moleculares na lesão inicial. Para 

todas as variáveis estudadas, não foram computados os casos considerados 999 – não 

avaliável.  
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Tabela 5 . Distribuição dos critérios histológicos e marcadores moleculares na lesão 

        inicial. 

 

 Assintomático Doente  

Grau de 

Diferenciação 

   

I e II 6 10 p=1,0 

III e IV 2 5  

Pleomorfismo 

Nuclear  

   

Baixo 4 9 p=0,68 

Alto 4 6  

Mitose    

0-1 5 8 p=1,0 

>1 3 7  

Padrão de Invasão    

I e II 6 8 p=0,64 

III e IV 2 6  

Embolização 

Linfática 

   

Presente 3 3 p=0,35 

Ausente 4 11  

Infiltração 

Perineural 

   

Presente 2 2 p=0,52 

Ausente 5 12  

VEGF    

Até 75% 1 3 p=1,0 

>75% 4 6  

Ciclina    

Positivo 4 8 p=1,0 

Negativo 1 1  

EGFr    

Postivo 3 4 p=1,0 

Negativo 2 5  

n = 28 pacientes. VEGF – fator de crescimento do endotélio vascular; EGFr – receptor do fator de 

crescimento epidérmico; Assintomático – submetido ao resgate cirúrgico e com doença controlada; 

Doente – submetido ao resgate cirúrgico e com doença controlada. 
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A tabela 6 demonstra a distribuição dos critérios histológicos – grau de 

diferenciação celulat, pleomorfismo nuclear, mitose, padrão de invasão, embolização 

linfática e infiltração perineural – e dos marcadores moleculares na recidiva loco-

regional. Para todas as variáveis estudadas, não foram computados os casos 

considerados 999 – não avaliável. 
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Tabela 6 . Distribuição dos critérios histológicos e marcadores moleculares na 

recidiva loco-regional. 

    

 Assintomático Doente  

Grau de 

Diferenciação 

   

I e II 7 10 p=0,66 

III e IV 2 6  

Pleomorfismo 

Nuclear 

   

Baixo 7 8 p=0,22 

Alto 2 8  

Mitose    

0-1 6 7 p=0,41 

>1 3 9  

Padrão de Invasão    

I e II 6 9 p=0,26 

III e IV 0 5  

Embolização 

Linfática 

   

Presente 0 5 p=0,25 

Ausente 5 9  

Infiltração 

Perineural 

   

Presente 0 4 p=0,53 

Ausente 5 10  

VEGF    

até 75% 1 1 p=1,0 

>75% 5 10  

Ciclina    

Positivo 4 8 p=1,0 

Negativo 2 3  

EGFr    

Postivo 3 6 p=1,0 

Negativo 3 5  

n = 28 pacientes. VEGF – fator de crescimento do endotélio vascular; EGFr – receptor do fator de 

crescimento epidérmico;  Assintomático – submetido ao resgate cirúrgico e com doença controlada; 

Doente – submetido ao resgate cirúrgico e com doença controlada. 
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Figura 1. Imunohistoquímica da ciclina sem marcação. 

 

 

 

 

Figura 2. Imunohistoquímica da ciclina com marcação positiva. 

  

 

 

 400 x 

 400 x 
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Figura 3. Imunohistoquímica com expressão do VEGF (Fator de crescimento do 

                endotélio vascular)     

 

 

 

 

Figura 4. Imunohistoquímica do EGFR (receptor do fator de crescimento 

                epidérmico) com marcação negativa. 
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Figura 5. Imunohistoquímica do EGFR (receptor do fator de cresciment 

                 epidérmico) com marcação positiva. 

 

 

 

Os critérios histológicos – grau de diferenciação celular, pleomorfismo nuclear, 

mitose, padrão de invasão, mitose, necrose, embolização linfática e infiltração 

perineural – e os marcadores moleculares da lesão inicial foram comparados aos da 

recidiva loco-regional e estão exemplificados na tabela 7. 
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Tabela 7 . Distribuição dos critérios histológicos e marcadores moleculares na lesão      

       primária e na recidiva loco-regional. 

 

Variável  Variação  

 Estável Aumento/Positivo Diminuição/Negativo 

Grau de Diferenciação 2 10 8 

Pleomorfismo Nuclear 5 8 7 

Mitose 10 5 5 

Padrão de Invasão 5 5 5 

Necrose 12 1 2 

Embolização Linfática 9 2 3 

Infiltração Perineural 9 2 3 

VEGF 6 3 1 

Ciclina 8 1 1 

EGFr 3 5 2 

n = 28 pacientes. VEGF – fator de crescimento do endotélio vascular; EGFr – receptor do fator de 

crescimento epidérmico 

 

 

Figura 6. Grau de diferenciação I de Broders na coloração de Hematoxilina - Eosina 
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Figura 7. Grau de diferenciação II de Broders na coloração de Hematoxilina-Eosina 

 

 

 

 

Figura 8. Grau de diferenciação III de Broders na coloração de Hematoxilina-Eosina 
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Figura 9. Grau de diferenciação IV de Broders na coloração de Hematoxilina-Eosina 

 

 

 

 

Figura 10. Padrão de invasão em expansão na coloração de Hematoxilina - Eosina 
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Figura 11. Padrão de invasão em cordões na coloração de Hematoxilina - Eosina 

 

 

 

 

Figura 12. Padrão de invasão infiltrativo na coloração de Hematoxilina – Eosina 
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Figura 13. Padrão de invasão difuso na coloração de Hematoxilina – Eosina 

 

 

 

 

Figura 14. Embolização angio-linfática na coloração de Hematoxilina-Eosina 
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Figura 15. Infiltração perineural presente na coloração de Hematoxilina - Eosina 

 

 

 

 

 

A sobrevida global dos pacientes submetidos à cirurgia de resgate foi de 50% em 

dois anos e de 20% em cinco anos (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Distribuição da sobrevida global a cinco anos da casuística após resgate. 

 

 

 

 

A sobrevida global, de acordo com o tempo decorrido entre o tratamento inicial e 

a primeira recidiva loco-regional foi exemplificada no gráfico 2. 
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Aplicação do teste de Kaplan Meier, n = 28 pacientes. 
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Gráfico 2. Sobrevida global segundo o tempo entre tratamento inicial e a 

  recidiva loco-regional 

 

 

 

 

 

 

A sobrevida global após a cirurgia de resgate, em relação ao tempo decorrido 

entre o tratamento inicial e a recidiva loco-regional foi exemplificado no gráfico 3. 
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Gráfico 3.  Sobrevida global após a cirurgia de resgate segundo o tempo entre 

        tratamento inicial e cirurgia de resgate 
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6 DISCUSSÃO 

O paciente portador do carcinoma epidermóide na cabeça e pescoço tem no 

tratamento cirúrgico e na radioterapia resultados semelhantes e eficazes nas lesões de 

estádios clínicos precoces (I e II).  Já nas lesões avançadas (III e IV), se faz 

necessário a combinação de cirurgia em associação com radioterapia e quimioterapia 

no pós-operatório. Independentemente dos avanços terapêuticos, nos pacientes com 

carcinoma epidermóide na boca há maior frequência das recidivas no sítio primário 

da lesão e no pescoço, sendo as metástases a distância um evento infrequente. 

Aproximadamente, metade das recidivas loco-regionais são consideradas fora de 

possibilidades de tratamento curativo, em virtude do diagnóstico em fase tardia e do 

prognóstico reservado. 

CARVALHO et al.,
52

 em 2003, analisaram 2067 pacientes com carcinoma 

epidermóide de boca e orofaringe. As recidivas loco-regionais ocorreram em 52,2% 

dos casos, sendo 27% de recidivas locais, 8,1% cervicais e 12,2% loco-regionais. O 

índice de metástases a distância foi inferior, sendo de 4,8%. 

Os baixos índices de metástases a distância foram observados em outras séries, 

sendo diagnosticada como evento isolado em 5%, 7% e 20% (LÉON et al.,
53

 2000; 

VIKRAM et al,
54

 1984; LINDBERG
55

, 1983).  Em nosso estudo, avaliando o 

carcinoma epidermóide na boca, a incidência baixa de metástase a distância também 

foi confirmada ocorrendo em 9,5% de todas as recidivas.  No diagnóstico da 

metástase a distância, a maior parte destas torna-se clinicamente manifesta nos 

primeiros dois anos de seguimento, sendo coincidente com os resultados desse 

estudo (CALHOUN et al.,
56

 1994; LEÓN et al.,
53

 2000). 

Sendo assim, o comportamento biológico dos tumores na boca, raramente 

associados com metástase a distância, justificaria a indicação de cirurgia de resgate 



__________________________________________________________________42 

 

___________________________________________________________________ 

 

para o controle da doença, além de justificar uma melhoria nas condições clínicas do 

paciente, quando precárias, naqueles com lesões de maior tamanho e potencialmente 

ressecáveis. Os procedimentos cirúrgicos de resgate possuem uma morbi-mortalidade 

aceitável (AGRA et al.,
57

 em 2006). 

Na presença do diagnóstico de uma recidiva loco-regional do carcinoma 

epidermóide na boca, algumas possibilidades podem ser levantadas, tais como: 

a. O tratamento de resgate não cirúrgico apresenta maior toxicidade, custos 

consideráveis às instituições e com prognóstico extremamente reservado, 

especialmente nas recidivas que ocorrem nos primeiros seis a 12 meses após 

o tratamento inicial. Ainda, nessas situações, a possibilidade do paciente ter 

uma sobrevida após dois anos do tratamento de resgate é baixa. Alguns 

estudos na literatura demonstram que a sobrevida dos pacientes tratados sem 

cirurgia de resgate não é muito superior à história natural da doença, perante 

um status de não tratamento no momento do diagnóstico inicial 

(KOWALSKI et al.,
58

 em 2000); 

b. A cirurgia de resgate tem resultados inequívocos de acréscimo à sobrevida 

livre de doença nos tumores de laringe. Nos demais sítios anatômicos, 

incluindo a boca, os resultados são menos evidentes e, nessa questão, há a 

possibilidade de influência da equipe de especialistas na cirurgia de resgate. 

Obviamente, inexiste a contra-indicação de resgate cirúrgico pela 

inexpressiva experiência do cirurgião especialista; todavia, as condições 

clínicas de fibrose do leito operatório acrescidas, muitas vezes, dos efeitos da 

irradiação ionizante conferem maior dificuldade técnica ao procedimento de 

resgate. Além disso, após 10 anos com uma política de seguimentos de curto 

prazo, com a intenção de diagnóstico precoce das recidivas loco-regionais, no 
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período de maior probabilidade de recidivas loco-regionais, o Departamento 

de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do Hospital 

Heliópolis adotou  algumas regras no resgate cirúrgico, com a intenção de 

evitar maiores complicações pós-operatórias. Nas cirurgias de resgate 

cervical, em pescoço previamente esvaziado ou virgem de cirurgia, a ligadura 

da veia jugular interna se faz obrigatória, em virtude do maior risco de 

ruptura. A ligadura ocorre, inclusive, em esvaziamentos seletivos. A mesma 

medida é adotada nas laringectomias/faringolaringectomias de resgate, pela 

maior risco de ruptura da veia jugular interna pela ação corrosiva da saliva, 

na presença de resgates pós-radioterapia. Nas cirurgias de laringe e 

hipofaringe, quando da retirada completa do órgão, a utilização de stappler 

para o fechamento é preferível, sempre que possível. Nas cirurgias de resgate 

na boca e orofaringe, o fechamento primário tem preferência ao invés das 

reconstruções com placas e enxertos microcirúrgicos, pelo maior número de 

complicações e possibilidade dessas adiarem ou suspenderem a 

complementação pós-operatória com radioterapia; 

c. Independentemente de complicações operatórias na cirurgia de resgate, esta 

se faz mandatória nas recidivas potencialmente ressecáveis e com índice de 

sobrevida livre de doença superior a 30% (WONG et al.,
15

 2001; CHEDID et 

al.;
19

 2009). 

Num estudo com 32 pacientes com carcinoma epidermóide na boca, foram 

observadas que 11 casos (34%) das recidivas locais eram passíveis de cirurgia de 

resgate. A sobrevida global em cinco anos foi de 9% e um paciente estava vivo e sem 

doença, no período de seguimento do estudo (YUEN et al.,
21

 1998 ). 
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CHERIAN et al.,
59

 em 1991 , demonstraram que 78 casos de recidivas de tumores 

de mucosa bucal após radioterapia foram submetidos à cirurgia de resgate, com 

sobrevida global a cinco anos de 59,7%. Tal índice mais elevado no controle da 

doença pode estar relacionado à ocorrência de uma segunda cirurgia de resgate em 

36% dos pacientes. 

Numa revisão da literatura, incluindo 1633 pacientes, através da compilação de 23 

estudos, em que 99% dos casos foram tratados com radioterapia exclusiva ou em 

associação com quimioterapia, a sobrevida global em três anos para os tumores na 

boca após a cirurgia de resgate foi de 43% (GOODWIN et al.,
12

 2000 ). 

Os resultados dos índices de sobrevida global desse estudo são semelhantes aos 

encontrados na literatura, sendo de 50% em dois anos.  

As recidivas locais ocorrem com maior frequência nos primeiros dois anos, sendo 

que a partir do terceiro ano, a incidência de segunda lesão supera os índices de 

ocorrência de recidivas locais (HAAS  et al.,
13

 2001; AMAR et al.,
37

 2003). Uma vez 

que uma segunda lesão pode desenvolver-se na área de ressecção da primeira lesão, o 

presente estudo considerou como recidivas locais as lesões diagnosticadas nos 

primeiros três anos. A definição de recidiva local ou segunda lesão é arbitrária, uma 

vez que a distinção clínica torna-se impossível entre doença residual de um tumor 

que ocorre na área de ressecção cirúrgica prévia ou o desenvolvimento de um outro 

tumor, dentro da mesma área de cancerização (SLAUGHTER;
60

 1953).  

Todavia, a importância entre recidiva local e segunda lesão se dá no prognóstico 

do novo tratamento e é superior no tratamento do segundo tumor. Somando-se a esse 

fator, os resultados no resgate cirúrgico são superiores no carcinoma epidermóide na 

laringe, em relação à boca, orofaringe, hipofaringe e seios paranasais e nos casos que 

não foram submetidos à radioterapia no tratamento inicial.  O resgate com 
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laringectomia total em um paciente submetido à laringectomia parcial ou radioterapia 

apresenta alta probabilidade de controle local da doença. Essa foi a razão das 

estratégias desenvolvidas para os protocolos de preservação de órgãos (GLEICH et 

al.,
22

 2004 ). Já o resgate cirúrgico de um paciente submetido a laringectomia total 

previamente torna-se mais difícil, explicando o pior prognóstico nesses casos. Sendo 

assim, o estádio TNM, especificamente o estádio T, na doença inicial e na recidiva 

influenciam a indicação da cirurgia de resgate e os resultados na sobrevida livre da 

doença (SCHWARTZ et al.,
61 

2000; GOODWIN;
12

 2000).  

O estadiamento inicial está relacionado com a área de ressecção cirúrgica e, 

consequentemente, com a maior ou menor probabilidade de um novo tratamento na 

recidiva. Na recidiva, uma lesão T1 ou T2 pode apresentar-se potencialmente 

irressecável, caso a primeira cirurgia tenha alcançado os limites anatômicos de 

ressecabilidade oncológica. Fica claro que, contudo, as recidivas T1 e T2 são mais 

comumente submetidas à cirurgia de resgate, em relação às lesões T3 e T4. 

Nas recidivas T3 e T4, mesmo nas lesões potencialmente ressecáveis, outros 

fatores deverão ser considerados na indicação da cirurgia de resgate. Os fatores de 

maior significado prognóstico são tempo de recidiva, estado geral do paciente, 

morbi-mortalidade da cirurgia, necessidade de reconstrução, seqüelas funcionais e 

estéticas, reabilitação fonoaudiológica e o sucesso do tratamento. 

O sítio primário do tumor e o tratamento prévio inicial também podem influenciar 

a indicação de cirurgia no resgate, tornando o estadiamento na recidiva com 

importância distinta do estadiamento inicial, em relação ao significado prognóstico 

na sobrevida (GLEICH et al.,
22

 2004; DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS 

LARYNGEAL CANCER STUDY GROUP;
62

 1999).  
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A irradiação prévia no tratamento inicial, conforme citado acima, também 

interfere na indicação da cirurgia de resgate (ECKARDT et al.,
33

 2004; LEEMANS 

et al.,
30

 1994). Este fato ocorre pela presença de um tumor em estádio clínico e 

histopatológico inicial precoce (I e II) que, na vigência de recidiva loco-regional, tem 

maior probabilidade de um re-tratamento cirúrgico. A maior possibilidade de um 

novo tratamento ocorre pela ressecção prévia de uma lesão primária de menor 

tamanho ou uma recidiva regional em pescoço previamente não tratado e, por fim, a 

ausência de danos teciduais e fibrose do leito operatório, decorrentes da irradiação.  

O tempo livre de doença após o tratamento inicial é considerado como fator 

prognóstico no tratamento das recidivas loco-regionais. AGRA E KOWALSKI 
35

, 

em 2004, demonstraram que os pacientes com recidivas precoces (inferior a 12 

meses) Apresentaram pior prognóstico, com sobrevida global a cinco anos de 26,7%, 

quando comparados com os casos de recidivas tardias (superior a 12 meses), com 

sobrevida global a cinco anos de 42%.  

LLEWELYN et al.,
63

 em 1997, estudaram 58 casos de tumores na boca 

submetidos à cirurgia de resgate e relacionaram a sobrevida livre de doença com o 

tempo livre de doença entre o tratamento inicial e a recidiva. O maior tempo livre de 

doença foi fator de acréscimo para a sobrevida, resultando em prognóstico mais 

favorável. 

STELL et al.,
64

 em 1991, estudaram 515 pacientes com carcinoma epidermóide na 

cabeça e pescoço, sendo que 168 eram localizados na boca e orofaringe. O autor 

dividiu a casuística, de acordo com a média do intervalo livre de doença que foi de 

36 semanas. Os pacientes com recidivas loco-regionais diagnosticadas após 36 

semanas tiveram melhor prognóstico, com uma sobrevida global a cinco anos de 
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20%, superior aos casos de recidivas diagnosticadas com período inferior a 36 

semanas. 

Nos critérios histopatológicos e marcadores moleculares utilizados nesse estudo, 

foi fator de interferência na análise dos resultados, a ausência do critério estudado, 

seja na revisão das variáveis histopatológicas, assim como na leitura da 

imunohistoquímica dos marcadores moleculares.   

Dentre os critérios histopatológicos, a presença de infiltração perineural no tumor 

primário pode ser um fator relacionado com a recidiva local. E nos casos sem 

esvaziamento cervical no tratamento inicial, foi fator preditivo de metástase regional 

em 70% dos casos (WOOLGAR et al.,
29

 em 1995). Nesse estudo, os achados 

sugerem que a ausência de infiltração perineural no tumor inicial e no espécime 

cirúrgico no resgate, tem relação com melhor evolução, após a cirurgia de resgate. 

Quanto à infiltração angiolinfática, os trabalhos na literatura não apresentam 

consenso quanto à presença de infiltração angiolinfática e prognóstico desfavorável 

(KURTZ et al.;
65

 em 2005). Nesse estudo, os resultados no tumor inicial e no 

espécime cirúrgico do resgate sugerem que a ausência dessa variável tem relação 

com melhor evolução da doença, após a cirurgia de resgate. 

Nos demais critérios histopatológicos estudados, tais como o grau de 

diferenciação celular; pleomorfismo nuclear; mitose e padrão de invasão não foram 

possíveis a correlação com recidiva loco-regional e prognóstico após a cirurgia de 

resgate.  

A angiogênese é uma das etapas importantes no crescimento do tumor primário e 

na metástase e há alguns fatores envolvidos nesse processo, tais como o fator de 

crescimento de fibroblastos, a interleucina-8 e o fator de crescimento do endotélio 

vascular (VEGF). O VEGF é um dos fatores mais importantes na regulação da 
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angiogênese, sendo um potente fator pro angiogênese e essencial no crescimento das 

células endoteliais vasculares. Também, induz a proliferação das células do endotélio 

vascular; a migração celular e inibe a apoptose celular.  

A presença de super expressão do fator de crescimento do endotélio vascular 

(VEGF) está relacionada com progressão tumoral e com pior prognóstico no câncer 

de estômago, pâncreas, fígado, ovário e no melanoma (GORSKI et al.;
66

 em 2003). 

É bem estabelecida a preferência do carcinoma epidermóide na boca pela 

metástase cervical, no momento do diagnóstico e a presença de metástase regional é 

uma das causas de falha no tratamento.  Determinadas famílias do VEGF que são 

responsáveis pela linfangiogênese e desenvolvimento de metástases linfáticas 

cervicais (KYSAS et al.,
46

 em 2005). Há estudos na literatura que demonstraram 

significância estatística com a associação de super expressão do VEGF e presença de 

metástase cervical (GALLO et al.;
67

 2002; SHANG et al.;
68

 2005). Por sua vez, há 

outros estudos na literatura que não correlacionam a super expressão do VEGF com a 

presença de metástase cervical (UEHARA et al.;
69

 2004; KYSAS et al.;
70

 2004). 

O fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), para fins de análise dos 

resultados, foi dividido em expressão presente em até 75% e expressão superior a 

75%. Quando avaliado no espécime cirúrgico proveniente do resgate, a expressão 

superior a 75% encontrava-se ausente em cinco pacientes que não obtiveram controle 

loco-regional da doença, após a cirurgia de resgate e em 10 pacientes com controle 

loco-regional pós cirurgia de resgate. Esses achados podem sugerir que a super-

expressão do VEGF é um fator de melhor evolução da doença. 

ANG et al.;
18

 em 2002, estudaram 155 pacientes portadores de carcinoma 

epidermóide na boca, orofaringe, hipofaringe e laringe tratados com radioterapia, 

como parte de um estudo fase III conduzido pelo RTOG (Radiation Therapy 
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Oncology Group). Foi avaliado a expressão imunohistoquímica do receptor do fator 

de crescimento epidérmico (EGFR) e a super expressão desse  marcador associada à 

pior sobrevida global e pior sobrevida livre de doença. 

CHEN et al.;
19

 em 2003, avaliaram a expressão do EGFR em 59 pacientes com 

carcinoma epidermóide na boca tratados com cirurgia e radioterapia. A super 

expressão do EGFR foi fator de piores resultados na sobrevida global nas análises 

univariada e multivariada. 

Nesse estudo, não foi encontrado relação da presença do EGFR com melhores 

resultados de controle loco-regional, após a cirurgia de resgate. 

A superexpressão da Ciclina D1 é encontrada em 17% a 70% dos carcinomas 

epidermóides na cabeça e pescoço, com a utilização de uma reação 

imunohistoquímica (HARDISSON et al.;
71

 2003).  

A presença da super expressão da proteína ciclina D1 é relacionada com o 

tamanho da lesão primária, metástase regional e estádio clínico avançado (GLEICH  

et al.;
72

 2002). 

Há trabalhos na literatura que correlacionam a presença de ciclina D1 no 

carcinoma epidermóide na boca com o grau histológico de diferenciação celular. 

Entretanto, esses resultados não parecem ser consistentes e conclusivos (MISHRA et 

al.;
73

 2009; VORA et al.;
74

 1997).  

Nesse estudo, não foi encontrado relação entre a ciclina D1 positiva e o controle 

loco-regional. Esse resultado foi semelhante ao encontrado com o receptor do fator 

de crescimento epidérmico (EGFR) e somando-se às demais variáveis estudadas, é  

possível afirmar que os marcadores moleculares e os critérios histopatológicos foram 

de  importância menor no controle loco-regional dos pacientes submetidos à cirurgia 

de resgate.  
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Particularmente, em relação ao fator de crescimento do endotélio vascular 

(VEGF) e com os achados desse estudo, pode-se conjecturar o desenvolvimento 

futuro de drogas como terapia alvo para os casos de recidivas loco-regionais com 

super expressão de VEGF. 

Perante a observação das variáveis histopatológicas e dos marcadores moleculares 

na recidiva, em comparação com o tumor inicial, uma hipótese é de que o tumor que 

se desenvolve de novo é o mesmo genótipo tumoral da primeira manifestação, com 

mudança dos marcadores, durante o seguimento. Seria interessante a análise 

molecular das recidivas tardias e dos segundos tumores primários na cabeça e 

pescoço, uma vez que o fenótipo tumoral das recidivas tardias apresenta menor 

agressividade e  o controle loco-regional da doença assemelha-se à sobrevida dos 

pacientes que desenvolvem segundo tumor. É possível de que as recidivas tardias e o 

segundo tumor apresentem os mesmos marcadores moleculares. 

Nesse estudo, o fator de maior relevância nos resultados da cirurgia de resgate foi 

o tempo decorrido entre o tratamento inicial e o diagnóstico da recidiva loco-

regional. Esse fato justifica o seguimento ambulatorial adotado pelo  Departamento 

de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do Hospital Heliópolis que 

consiste em retorno bimensais nos primeiros 18 meses, com diagnóstico de 74% das 

recidivas loco-regionais e passando a ser trimestral até o 3 ano, com o objetivo de 

diagnóstico precoce das recidivas loco-regionais. 

Nas consultas ambulatoriais, o principal ponto considerado para o diagnóstico das 

recidivas loco-regionais são os sintomas relatados pelo paciente e a presença de 

sinais no exame loco-regional. Os exames rotineiros solicitados pelo médico 

especialista eram radiografia simples de tórax, perfil hormonal tireóideo nos 

pacientes submetidos à radioterapia e a endoscopia digestiva alta, nos casos de 
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tumores de orofaringe. Nos últimos anos, incorporaram-se à rotina ambulatorial, os 

exames de imagem (tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética) 

para seguimento e, ainda, a incorporação da tomografia computadorizada com 

emissão de prótons (PET-CT scan).  

O ponto de maior importância no diagnóstico das recidivas é o acesso livre do 

paciente à equipe médica, na presença de sintoma(s). O segundo ponto, aliado ao 

seguimento em menor intervalo de tempo, no período de maior probabilidade de 

recidiva, é a adoção de uma política de priorização da cirurgia de resgate, nas lesões 

potencialmente ressecáveis. 
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7 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos na análise dos 28 pacientes portadores de carcinoma 

epidermóide de língua e soalho permitem concluir que: 

 Dentre os marcadores moleculares, a presença da super expressão do fator 

de crescimento do endotélio vascular (VEGF) superior a 75% sugere 

melhor controle loco-regional, após a cirurgia de resgate. 

 O tempo decorrido entre o tratamento inicial e o diagnóstico da recidiva 

loco-regional foi o fator prognóstico preditivo para a cirurgia de resgate.  
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