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RESUMO 

Frank KC. Gradações histológicas de malignidade: proposição de um novo método 
para análise em carcinoma epidermoide oral [dissertação]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Original 

 

O carcinoma epidermoide oral representa 90% das neoplasias malignas na cavidade 

oral. Por ser uma doença com grande incidência e de alto risco, é de suma importância 

entender como ela se manifesta, tanto clinicamente quanto histologicamente para 

obtenção de informações para elaborar o melhor tratamento e um prognóstico 

favorável para os pacientes. O sistema internacional mais utilizado para a 

classificação de tumores é o sistema de estadiamento clínico TNM. Porém, este 

sistema não garante uma análise morfológica e estrutural do carcinoma. Sendo assim, 

muitos pesquisadores têm dado atenção a este fato, elaborando gradações 

histológicas de malignidade a fim de auxiliar no tratamento e com o intuito de aumentar 

a qualidade de vida e prognóstico de pacientes com esta neoplasia. O objetivo do 

presente estudo foi avaliar o grau histológico de malignidade de 50 casos de 

carcinoma epidermoide oral localizados em língua, borda de língua e assoalho bucal 

por meio de sistemas de gradação histológica de malignidade por meio das gradações 

da Organização mundial da Saúde (OMS), de Brandwein-Gensler e Boxberg e 

relacionar seus resultados aos estudos mais recentes e morfológicos para enfim 

elaborar uma nova gradação com as características mais encontradas e discutidas. 

As 50 lâminas foram coradas com HE e analisadas sob microscópio óptico de luz. 

Resultados: OMS, 15 bem diferenciado, 26 moderadamente diferenciado e 9 pouco 

diferenciado, seguido de Boxberg com 18, 27 e 5, respectivamente e Brandwein-

Gensler, classificando 22 em baixo risco, 11 em risco intermediário e 17 em alto risco. 

Em relação aos achados do estudo, concluímos que os diferentes achados na 

literatura que estão em discrepância a todo o momento podem ser diminuídos caso a 

combinação de parâmetros morfológicos comece a ser estabelecida em uma nova 

gradação que inclua aspectos diversos dos carcinomas orais. 

Palavras-chave:  Carcinoma Epidermoide, Gradação Histológica de Malignidade. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Frank KC. Malignant histological grading system: proposal for an adjusted grading 
system for oral squamous cell carcinoma [dissertation]. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Original 

 

Squamous cell carcinoma represents 90% of malignant neoplasms in the oral cavity. 

Since it is a disease with high incidence and high risk, it is important to understand how 

it manifests both clinically and histologically for obtaining information to develop the 

best treatment and prognostic for patients. The international system used for 

classification is the clinical TNM staging system. However, this system does not 

guarantee a morphological and structural analysis of carcinoma. Thus, many 

researchers have given attention to this fact, making histological grading systems in 

order to assist in the treatment and in order to increase the quality of life and prognosis 

of patients with this neoplasia. The aim of the present study was to evaluate the 

histological grade of malignancy of 50 cases of oral squamous cell carcinoma located 

in tongue and buccal floor through histological grading systems of The World Health 

Organization (WHO), Brandwein-Gensler and Boxberg and relate their results to recent 

studies and to draw a new morphological gradading system. The 50 slides were 

stained with HE and analysed under optical microscope. Results: by WHO, 15 were 

well-differentiated, 26 moderately differentiated and 9 poorly differentiated.  Boxberg 

with 18, 27 and 5 respectively and Brandwein-Gensler, with 22 low risk, 11 

intermediated risk and 9 high risk. In relation to the findings of the study, we conclude 

that the different findings in the literature that are in discrepancy at all times and can 

be reduced if the combination of morphological parameters start being established in 

a new gradation that include several aspects of oral carcinomas. 

 

Keywords: Epidermoid Carcinoma. Histological Grading System. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O câncer oral destaca-se como um dos tipos mais comuns e com a 

menor taxa de sobrevida do mundo, sendo a 6ª região mais afetada por 

neoplasias malignas.1,2 Dados fornecidos pelo INCA em 2016 apontam que, no 

Brasil, houve um surgimento de 11.140 novos casos de câncer da cavidade oral 

em homens e 4.350 em mulheres, sendo assim, um dos tipos de neoplasias 

malignas mais comuns na população. 3,4 

O carcinoma epidermoide oral (CEO) é uma neoplasia de origem 

epitelial, de caráter maligno e que corresponde a mais de 90% dos carcinomas 

que ocorrem na cavidade oral. Quanto à localização, o CEO pode acometer 

qualquer sítio, porém, os mais comuns são borda lateral de língua, assoalho 

bucal e palato. Álcool, tabaco e alterações moleculares são descritas como 

associadas à carcinogênese do carcinoma epidermoide.5,6 

Além disso, a agressividade da neoplasia pode estar relacionada a 

diversos fatores. Dentre eles, o grau histológico de malignidade. Os sistemas 

de gradação histológica têm como objetivo fornecer informações sobre o 

comportamento das neoplasias mediante características histológicas, podendo 

assim, auxiliar na escolha de tratamento adequado para cada tipo de paciente. 

7 

Existem diversos tipos de métodos a respeito de gradação tumoral. O 

sistema mais utilizado pelos patologistas é o método TNM, porém, suas 

limitações de olhar clínico podem ingorar algumas características histológicas 

e morfológicas importantes para o diagnóstico e elaboração de tratamentos.8 

Através dos sistemas de gradação histológica de malignidade podemos 

analisar a invasão do tumor, o pleomorfismo celular, invasão de outras 

estruturas e até seu padrão de invasão. O sistema da Organização Mundial da 

Saúde têm sido o mais utilizado entre patologistas, porém existem outros 

diversos sistemas que podem auxiliar o profissional a analisar outras estruturas 

e características tumorais.9 
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Mediante as informações adquiridas pela revisão de literatura deste 

estudo, o objetivo do estudo foi avaliar, através dos sistemas descritos pela 

OMS, Brandwein-Gensler e Boxberg, o grau histológico de malignidade das 

amostras de carcinoma epidermoide oral com o intuito de analisar 

morfologicamente cada característica dos carcinomas de borda de língua e 

assoalho para discutir a arquitetura tumoral e suas limitações e vantagens para, 

assim, elaborar uma nova gradação que englobe diferentes e importantes 

características tumorais que sejam de grande importância para a análise no 

dia-a-dia dos patologistas. 8,9,10 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O carcinoma epidermoide oral é a neoplasia mais frequente em região 

de cabeça e pescoço. Representa mais de 90% das neoplasias malignas orais 

e acomete mais comumente indivíduos do sexo masculino, com mais de 50 

anos. A lógica mais provável deste dado se dá em razão ao período de maior 

exposição a hábitos e vícios de alto risco especificamente neste grupo. Dentre 

estes fatores, observa-se o tabagismo, consumo de álcool, infecções e até 

hábitos alimentares.1 

O carcinoma epidermoide oral (CEO) é uma neoplasia de origem 

epitelial, de caráter maligno e que corresponde a mais de 90% das neoplasias 

malignas que ocorrem na cavidade oral. Quanto à localização, o CEO pode 

acometer qualquer sítio, porém, os mais comuns são borda lateral de língua, 

assoalho bucal e palato. Álcool, tabaco e alterações moleculares são descritas 

como associadas à carcinogênese. Além disso, a agressividade das neoplasias 

pode estar relacionada a diversos fatores, dentre eles, o grau histológico de 

malignidade.1,3 

Clinicamente o CEO pode se apresentar de diversas formas. Pode ser 

semelhante a uma leucoplasia, leucoplasia verrucosa eritroleucoplasia ou uma 

eritroplasia ou qualquer lesão que eventualmente possa se transformar em uma 

úlcera necrótica com bordas elevadas e endurecidas. Geralmente são 

assintomáticas e apresentam sensibilidade dolorosa quando apresentam 

infecções secundárias. Lesões maiores podem interferir na qualidade de vida 

do paciente, impossibilitando atividades corriqueiras, como mastigar, deglutir e 

dificultar a dicção.2 A prevenção consiste em evitar o consumo e hábito de 

fatores de risco citados e o fator determinante para um bom prognóstico 

depende do diagnóstico precoce da lesão, portanto, a inspeção de sítios da 

cavidade oral é muito importante para garantir o tratamento adequado e com 

maior eficácia.11 

Quanto ao tratamento, o primeiro passo é a remoção cirúrgica do tumor 

para prevenir recorrência e estabelecer um bom prognóstico para o paciente. 
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O acompanhamento é feito por uma equipe multidisciplinar a fim de 

reestabelecer a saúde do paciente, avaliando todas as possíveis abordagens 

para determinado caso. A modalidade do tratamento varia de acordo com o 

estágio, tamanho, localização, extensão, metástase e a natureza do carcinoma. 

2 As modalidades incluem a excisão do tumor, radioterapia, quimioterapia, 

imunoterapia ou a combinação de modalidades. Para casos mais avançados, 

a combinação de terapias (cirurgia + tratamento adjuvante) é mais indicada. A 

classificação mais adotada pelos profissionais da saúde para a caracterização 

de tumores é o método TNM.6 

Mundialmente conhecido, o sistema de estadiamento clínico de tumores 

(TNM) é o método mais utilizado para classificar neoplasias e, assim, obter uma 

resposta clínica para iniciar o tratamento adequado para cada tipo de tumor e 

paciente. Porém, este método analisa o tamanho do tumor, metástase na 

região e metástases à distância, considerando o tumor em seu aspecto macro. 

Em neoplasias em boca, este método pode não ser o mais indicado para 

avaliação e tratamento do caso, fazendo-se necessário a busca de um método 

mais fidedigno, como é o caso das gradações histológicas de malignidade, que 

complementam o sistema TNM garantindo maior especificidade na análise da 

neoplasia maligna em questão.7 

Tabela 2.1- Sistema TNM para CEO envolvendo o tumor primário 

Tumor Primário 

Fonte: OMS8 

 

TX O tumor primário não pode ser avaliado 

T0 Não há evidência de tumor primário 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão 

T2 Tumor com mais de 4cm em sua maior dimensão 

T3 Tumor com mais de 2cm e até 4cm em sua maior dimensão 

T4a Cavidade Oral: Tumor que invade estruturas adjacentes: Osso, 

musculo, seio maxilar ou pele da face 

T4b Tumor que invade espaço mastigador, laminas pterigoides ou base 

do crânio ou envolve artéria carótida interna. 
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Tabela 2.2- Sistema TNM para CEO envolvendo linfonodos regionais 

Fonte: OMS8 

Tabela 2.3- Sistema TNM para CEO envolvendo metástase à distância 

Metátase à distância 

Fonte: OMS8 

Os sistemas de gradação histológica de malignidade têm o propósito de 

fornecer informações sobre o comportamento biológico de cada neoplasia, 

verificando a diferenciação celular, estrutura, queratinização, modo de invasão, 

resposta inflamatória, entre outros, com a finalidade de auxiliar na escolha de 

tratamento adequado para cada tipo de paciente. 8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19 

Até o momento do presente estudo, nenhum sistema de classificação 

histológica foi aceito universalmente para carcinomas orais. 

 Em 1920 surgiu o primeiro sistema de gradação histológica e, até os 

dias de hoje, parâmetros histológicos vêm sendo discutidos e aprimorados a 

 Linfonodos Regionais  

NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 Ausencia de metástase em linfonodos regionais 

N1 Metástase em um único linfonodo homolateral, com mais de 3cm e até 6cm 

em sua maior dimensão 

N2 Metástase em um único linfonodo homolateral, com mais de 3cm e até 6cm 

em sua maior dimensão, ou em linfonodos homolaterais múltiplos, nenhum 

deles com mais de 6cm em sua maior dimensão; ou em linfonodos 

bilaterais ou contralaterais, nenhum deles com mais de 6 cm em sua maior 

dimensão 

N2a Metástase em um único linfonodo homolateral, com mais de 3cm e até 6cm 

em sua maior dimensão 

N2b Metástase em linfonodos homolaterais múltiplos, nenhum deles com mais 

de 6cm em sua maior dimensão 

N2c Metástase em linfonodos bilaterais ou contralaterais, nenhum deles com 

mais de 6cm em sua maior dimensão 

N3 Metástase em linfonodo com mais de 6cm em sua maior dimensão 

MX A presença de metástase à distância não pode ser avaliada 

M0 Ausencia de metástase à distância 

M1 Metástase à distância 
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fim de garantir uma gradação que seja universal e propícia para um adequado 

tratamento e melhoria de prognóstico aos pacientes. 15 

Pioneiro na pesquisa de gradação histológica de malignidade em boca, 

Broders (1920) propôs em seu artigo, gradar os carcinomas com base no grau 

de diferenciação celular e determinou que a gradação fosse de um a quatro, 

independente da história clínica, indicando os graus de diferenciação por 

porcentagem de células neoplásicas diferenciadas.15 

Consequentemente, Wahi et al.16, baseou sua pesquisa em um sistema 

que analisava a proliferação e a diferenciação das células tumorais. Tumores 

classificados em bem diferenciado, moderadamente diferenciado e pouco 

diferenciado e Lund et al.17 elaboraram um sistema comparativo com oito 

parâmetros analisando resposta celular, diferenciação nuclear, mitoses, modo 

de invasão, invasão vascular, queratinização, profundidade de invasão e 

aparência. 

Assim como Anneroth et al.18 que esquematizaram um sistema relativo 

à população celular do tumor, analisando mitoses, padrão de queratinização, 

aberrações nucleares, estrutura, modo de invasão, estágio de invasão e 

resposta inflamatória do tumor, dando maior enfoque em características do 

hospedeiro e não apenas em aspecto morfológico das células. Porém, as 

gradações anteriores se limitavam a biópsias incisionais.  

Bryne et al.12 descreveram um sistema de gradação a fim de melhorar o 

método já descrito por pesquisadores em anos anteriores e generalizar a 

gradação para biópsias incisionais e excisionais. Foi proposto que o sistema 

utilizasse apenas a área mais invasiva do tumor, denominada front de invasão. 

O sistema de gradação, inicialmente, consistia em cinco características 

morfológicas, sendo elas, o grau de queratinização, infiltração 

linfoplasmocitária, pleomorfismo, número de mitoses e o modo de invasão. 

Suas pontuações iam de 1 a 4. Segundo a hipótese de Bryne e colaboradores, 

o front de invasão é a área mais importante para a determinação do prognóstico 

da neoplasia maligna, considerando que cada parte do mesmo tumor apresenta 

áreas de diferentes características histológicas. No front, ocorrem fenômenos 

importantes para determinar o prognóstico do paciente, como migração celular, 
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angiogênese, secreção de enzimas e adesão celular.12 Posteriormente, em 

outro estudo, Bryne et al13 avaliaram o prognóstico dos casos nos quais foram 

utilizados o SGHM e notou-se que o número de mitoses não apresentava 

modificações no prognóstico dos pacientes em relação ao método. Assim, 

reformularam o sistema utilizando apenas 4 parâmetros utilizando ainda o front 

invasivo, com os mesmos scores de 1 a 4. 13 

A OMS8  a fim de determinar um método mundial para as gradações 

histológicas de malignidade, propuseram uma gradação modificada 

semelhante à de Bryne, classificando os carcinomas entre bem diferenciado, 

com o tecido epitelial semelhante ao padrão normal, moderadamente 

diferenciado, exibindo um leve pleomorfismo nuclear e pouco diferenciado, 

apresentando queratinização, células imaturas e figuras mitóticas.8 

No mesmo ano, Brandwein-Gensler et al.9 elaboraram uma gradação 

histológica baseada na análise de risco das espécimes apresentarem recidivas, 

apresentando três parâmetros histológicos: Padrão de invasão do tumor, 

agregado linfoplasmocitário e invasão perineural. Os escores variam entre 0 a 

3, sendo classificados em baixo risco, risco intermediário e alto risco. 9 

Lindenblatt et al.6 avaliaram 53 casos de carcinoma epidermoide através 

dos sistemas Anerroth, OMS, Bryne e Bradnwein-Gensler e correlacionaram 

seus resultados com dados clínicos. Os autores indicam que o sistema de 

Brandwein-Gensler demonstrou um aumento na sobrevida dos pacientes e 

mostrou melhores resultados em relação à sobrevida do tumor e do 

hospedeiro.6 

Almangush et al.14 começaram a modificar e dar atenção a diferentes 

arquiteturas dos carcinomas epidermoides da cavidade oral. Os pesquisadores 

ultilizaram o front de invasão, utilizado apenas duas características a serem 

observadas: grupos de células individuais ou ninhos de até 5 células tumorais 

e profundidade da invasão. Os resultados foram favoráveis, exibindo uma 

grande significância estatística na recorrência do tumor e sobrevida dos 

pacientes.14 
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A fim de dar enfoque a outros parâmetros, Boxberg et al.20 propuseram 

um sistema de classificação histológica com forte impacto no prognóstico de 

pacientes com carcinoma epidermoide da cavidade oral baseado 

especificamente nos padrões arquiteturais dos ninhos de células tumorais e 

atividade de brotamento dos mesmos. Este sistema conta com dois 

parâmetros, sendo o primeiro o brotamento do tumor, que é definido como 

ramificações de ninhos tumorais e classificado entre menos de cinco células 

tumorais no estroma, de 1 a 15 células tumorais e mais de 15 células tumorais 

em ninhos em campos diferentes da lâmina. Subsequentemente, o segundo 

parâmetro analisa os ninhos de células tumorais, definidos como um 

agrupamento de células tumorais, classificados como grandes ninhos (>15 

células tumorais), ninhos intermediários (5-15 células tumorais), pequenos 

ninhos (2-4 células tumorais) e invasão de uma única célula (sem nenhuma 

arquitetura de ninho, definida como células invasoras isoladas). O resultado 

final da gradação é baseado em um score dividindo os casos entre bem 

diferenciado, moderadamente diferenciado e pouco diferenciado, variando de 

2 a 7 pontos.20 

Em um estudo mais recente, Safi et al.21 apontaram o problema do 

estadiamento TNM não examinar  características biológicas do CEO,  mas que 

existe um há amplo consenso entre pesquisadores para considerar parâmetros 

adicionais, tais como a invasão perineural, invasão de vasos linfáticos e invasão 

de vasos sanguíneos. Portanto, propuseram uma gradação simples e direta 

com enfoque em invasão de outras estruturas além das mais comuns em todas 

as outras gradações. Os pontos vão de 0 a 1, sendo o menor indicando invasão 

não detectável e o maior apontando invasão perineural, vascular ou linfática. 

Por fim, os resultados dos pontos somados indicam o score (G1 a G4).21 

Na rotina clínica, a classificação histológica utilizada entre os 

patologistas segue as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e sua 

classificação de tumores de cabeça e pescoço. Até os dias atuais, a 

classificação com maior relevância a respeito de prognósticos favoráveis 

continua sendo o sistema TNM.7 Sendo o planejamento de tratamento uma das 

fases mais importantes e cruciais do processo de terapias e cura dos pacientes, 

a dependência e necessidade de maiores informações sobre o carcinoma 
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epidermoide oral se perpetuam até os dias de hoje, desencadeando uma série 

de estudos com enfoque em gradações histológicas que evidenciem bons 

resultados e prognósticos confiáveis. 

A combinação de parâmetros histopatológicos para identificar pacientes 

de alto risco pode ser altamente bem-sucedida frente à redução de 

complicações terapêuticas. A combinação de parâmetros pode aumentar a 

precisão e confiabilidade de prognóstico em comparação ao uso de cada 

parâmetro separadamente.22 

Tabela 2.4- Esquema simplificado de gradações histológicas de malignidade encontradas na 

literatura. 

Broders15 Wahi et al.16 Lund et al.17       Annerot et al.18 

1920 1971        1975              1984 

 

Sistema com base no grau 

de diferenciação de células 

neoplásicas (grau 1, 2, 3 e 4 

indicando porcentagens 

diferentes de células 

indiferenciadas). 

 

Baseada na proliferação e 

diferenciação das células 

tumorais. Tumores 

classificados em bem 

diferenciados ou grau I, 

moderadamente 

diferenciados ou grau II e 

pouco diferenciados ou grau 

III. 

 

Sistema comparativo com 8 

parâmetros (resposta celular, 

diferenciação nuclear, 

mitose, modo de invasão, 

invasão vascular, 

queratinização, profundidade 

de invasão e aparência),  

 

Sistema relativo à 

população celular do 

tumor (numero de 

mitoses, padrão de 

queratinização, 

aberrações nucleares e 

estrutura,modo 

de invasão, estágio de 

invasão e inflamação). 

 

Bryne et al.12 Bryne et al.13             OMS8 

1989 1991             2005 

 

Sistema caracterizado 

pelas características histológicas do 

FRONT de invasão (grau de 

queratinização, pleomorfismo nuclear, 

numero de mitose, padrão de invasão e 

infiltrado linfoplasmocitário). 

 

Sistema caracterizadopelas 

características do FRONT de invasão 

(grau de queratinização, 

pleomorfismo nuclear, padrão de 

invasão e infiltrado 

linfoplasmocitário). 

 

Parâmetros classificados em bem 

diferenciado, moderadamente 

diferenciado e pouco diferenciado, 

analisando características como 

pleomorfismo nuclear, atividade 

mitótica e queratinização. 
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Fonte: Broders 15, Wahi et al.16, Lund et al.17, Annerot et al.18, Bryne et al12,13, OMS8, 

Bradwein-Gensler et al. 9,Almangush et al.14, Boxberg et al.20 e Safi et al.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brandwein-Gensler et 

al.9 

        Almangush et al.14       Boxberg et al.20 Safi et al.21 

     2005        2015    2018      2019 

 

Examina o impacto do limite 

de 

ressecção. Avaliado em pior 

padrão de invasão, infiltrado 

linfocitário e invasão 

perineural. 

 

Baseado em dois parâmetros: 

ilhas de invasão tumoral e 

profundidade de invasão 

tumoral. 

 

Sistema de classificação 

baseado em duas 

características: brotamento 

do tumor e tamanho dos 

ninhos de células tumorais. 

 

 

Parâmetros com foco em 

vasos sanguíneos, vasos 

linfáticos e invasão 

perineural. 
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3 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo do presente estudo de caráter observacional foi desenvolver, 

por meio de diferentes critérios de gradações histológicas de malignidade já 

descritas, um método universal e completo a fim de analisar com maior 

confiabilidade, a determinação do grau histopatológico de carcinoma 

epidermoide da cavidade oral e compará-lo a sistemas já descritos 

separadamente. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este estudo foi conduzido com os preceitos determinados pela resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, publicada em 

10 de outubro de 1996. O protocolo de pesquisa foi submetido ao comitê de 

ética em pesquisa da Universidade de São Paulo e, conforme o parecer nº 

3.137.488 (Anexo 1) o projeto foi aprovado. O presente estudo foi realizado 

com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal nível superior- 

Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 

 

 

4.1 SELEÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

 

O presente estudo de caráter experimental selecionou 153 blocos de 

parafina com diagnóstico de carcinoma epidermoide oral e, devido à critérios 

de exclusão, consistiu de uma amostra de 50 casos de carcinoma epidermoide 

oral (CEO) provenientes dos arquivos do Serviço de Patologia Cirúrgica Oral e 

MaxiloFacial da Faculdade de Odontologia Universidade de São Paulo 

(FOUSP), no período de 2017 a 2018, diagnosticados por meio de exame 

histopatológico. Dos casos selecionados, foram obtidos cortes histológicos 

consecutivos de 5μm e em seguida foram corados pelo método de hematoxilina 

e eosina. 

As montagens de lâminas dos cortes histológicos foram executadas a 

partir do seguinte protocolo:  

-Xilol 1por 5 min 

-Xilol 2 por 5 min 

-Alcool absolute por 5 min 
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-Alcool 95% por 5 min 

-Alcool 90% por 5 min 

-Alcool 80% por 5 min 

-Lavar em água corrente por 5 min 

-Corar com Hematoxilina por 5 min 

-Lavar em água corrente por 5 min 

-Mergulhar na Eosina por 2 min 

-Lavar rapidamente em água corrente 

-Alcool 80% por 3 min 

-Alcool 90% por 3 min 

-Alcool 95% por 3 min 

-Alcool absoluto por 5 min 

-Xilol 1 por 5 min 

-Xilol 2 por 5 min 

-Montagem da lâmina 

Após montagem de lâminas, os espécimes foram analisados sob 

microscópio ótico de luz para diferenciação das amostras em relação aos 

SGHM. As análises foram executadas por dois patologistas previamente 

calibrados e divergências de opiniões a respeito das características histológicas 

foram revisadas pelos mesmos a fim da obtenção de resultado. 

As lesões selecionadas para o estudo foram de carcinoma epidermoide 

oral de assoalho bucal e borda lateral e ventre de língua, independente de sexo, 

etnia, idade ou características das lesões dos pacientes. 
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4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Foram selecionados blocos de parafina com material suficiente para 

análise e ausência de fixação imprópria de biópsias confirmadas 

histopatologicamente de carcinoma epidermoide oral. 

 

 

4.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 

Foram excluídos do estudo os casos nos quais os dados das fichas 

estavam incompletos (idade, tabagista, etilista e localização da lesão) e peças 

com quantidade insuficiente de material para a análise morfológica e para o 

estudo imuno-histoquímico. Serão também excluídos os cortes que contém 

uma extensa área de necrose. 

 

4.4. ANÁLISE DOS DADOS CLÍNICOS 

 

 

Os dados clínicos e epidemiológicos serão obtidos pelo prontuário 

eletrônico do Programa Laudo & Imagem do Departamento de Patologia da 

FOUSP e incluídos variáveis como: idade, gênero, etnia e história de consumo 

de álcool e/ou tabaco. Os dados epidemiológicos coletados dos prontuários dos 

50 pacientes serão analisados através de testes estatísticos. As variações de 

gênero, etnia, hábitos e vícios e localização da lesão serão demonstrados 

através de gráficos.  

4.5 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 
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A amostra selecionada foi fixada em formol a 10% e emblocada em 

parafina para obtenção dos cortes de 5um de espessura para análise do corte 

tecidual em lâminas de vidro. Em sequencia, foi submetida a coloração de 

hematoxilina e eosina e, posteriormente, foram examinadas por dois 

examinadores previamente calibrados para a análise histopatológica de acordo 

com os três sistemas de gradação (OMS, Brandwein-Gensler e Boxberg). Para 

o sistema OMS, as análises das lâminas foram efetuadas em toda a extensão 

do corte e classificados entre bem, moderadamente e pouco diferenciados.  

Com base no modelo de Brandwein- Gensler, o padrão de invasão, 

infiltrado linfoplasmocitário e invasão perineural foram observadas em toda a 

extensão do corte. Os escores foram somados para a obtenção do resultado 

entre risco alto, médio e baixo. O sistema de Boxberg foi analisado em 400x no 

Microscópio xxx e as lâminas foram analisadas em cinco campos diferentes. 

Os escores foram somados para a obtenção de resultados que consistem em 

bem, moderadamente e pouco diferenciado. 

Tabela 4.1- Sistema de gradação histológica de malignidade segundo a OMS8 

 

Parâmetros 

Bem diferenciado Moderadamente 

diferenciado 

Pouco 

diferenciado 

 

 

 

Características 

Numerosas pérolas 

córneas, 

arquitetura tecidual 

semelhante ao 

padrão normal do 

epitélio 

pavimentoso, 

queratinização, 

menos de duas 

mitoses por campo 

focado, escassez 

de células gigantes 

e pleomorfismo 

reduzido. 

Pérolas 

córneas escassas 

ou ausentes, pouca 

queratinização, 

duas a quatro 

mitoses por campo, 

considerável grau 

de pleomorfismo e 

atividade mitótica. 

 

Pérolas 

córneas raras, 

células imaturas, 

numerosas mitoses 

típicas e atípicas, 

ausência de 

queratinização, 

mais de quatro 

mitoses por campo, 

presença de 

células gigantes e 

pleomorfismo 

nuclear 

Fonte: OMS8 
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Tabela 4.2. Sistema de gradação histológica de malignidade segundo o critério de Brandwein-
Gensler et al.9 

 

Características 

 

0 

 

1-2 

 

3 

 

 

 

Padrão de invasão 

  

Bordas 

infiltrativas, 

bandas 

infiltrativas ou 

grandes ilhas 

separadas. 

 

Pequenas 

ilhas (< 15 células) 

 

Ilhas tumorais de 

qualquer tamanho, com 1mm 

de tecido normal entre estas 

e a 

interfacetumor/hospedeiro 

 

Infiltrado 

linfoplasmocitário 

 

Bandas 

contínuas 

 

Placas 

descontínuas 

 

Pouco ou nenhum  

 

Invasão perineural 

 

Ausente 

 

Pequenos 

nervos (<1mm) 

 

Nervos com >1mm 

de diâmetro 

Fonte: Bradwein-Gensler et al.9 

Tabela 4.3. Sistema de gradação histológica de malignidade segundo o critério de Boxberg et 

al. (2018) 

                         Características                            Classificação 

 

Atividade das ilhas tumorais 

 

Ausente (1) 

<15 (2) 

>15 (3) 

 

Menores ninhos de células na região 

central do tumor 

 

>15 células (1) 

5-15 celulas (2) 

2-4 células (3) 

Invasão de uma única célula (4) 

Gradação tumoral  

Bem diferenciado (G1) 

Moderadamente diferenciado (G2) 

Pouco diferenciado (G3) 

 

2-3 

4-6 

7 

Fonte: Boxberg et al.20 

  

 

Gradação tumoral : Bem diferenciado (G1), Moderadamente diferenciado (G2), Pouco diferenciado (G3) 
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4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os resultados obtidos com as análises morfológicas foram digitados em 

planilha eletrônica Excel (Microsoft Office 2010) para análise através de 

porcentagem para avaliar os scores obtidos nas gradações histológicas 

escolhidas pelo estudo. As variáveis de idade, sexo, etnia e hábitos e vícios 

também foram analisadas e tabuladas pelo Programa Excel e exibidas em 

forma de gráficos. Por se tratar de um estudo observacional, não houve a 

necessidade de fórmulas estatística. 
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5 RESULTADOS 

 

A amostra do estudo foi constituída de 50 casos de carcinoma 

epidermoide de língua, ventre e borda de língua. Todos os dados tabulados no 

programa para realização dos percentuais e tabelas escolhidos para o estudo. 

A análise descritiva dos dados clínicos de pacientes com carcinoma 

epidermoide de borda de língua e assoalho bucal, foi observado na amostra 

uma predileção por pacientes do sexo masculino (82%), seguido por 18% de 

pacientes do sexo feminino, com a média de idade de 59,9 anos. Entre os sítios 

escolhidos para o estudo, encontramos respectivamente em língua (46%), 

assoalho (28%) e borda de língua (26%). Entra os hábitos e vícios dos 

pacientes, encontramos 52% de tabagistas, 37% etilistas e 11% de pacientes 

ex-fumantes. 

Grafico 5.1 - Sexo feminino e masculino                                 Gráfico 5.2 - Sítio das lesões 

 

 

 

 

 

                                           Gráfico 5.3 - Hábitos e vícios dos pacientes  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

28%
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26%

LOCALIZAÇÃO
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18%

82%

SEXO

Mulheres Homens
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Em relação à análise histológica, de acordo com a gradação da OMS, 

15 casos foram diagnosticados como carcinomas de baixo grau de 

malignidade, 26 casos demonstraram ser moderadamente diferenciado e 9 

pouco diferenciado. 

De acordo com a gradação de Brandwein-Gensler, 22 casos foram 

diagnosticados como baixo risco, 11 de risco intermediário e 17 foram 

diagnosticados como alto risco. De acordo com a gradação de Boxberg, 18 

casos foram detectados como bem diferenciado, 27 foram moderadamente 

diferenciados e 5 pouco diferenciados. 

Gráfico 5.4- Distribuição dos casos de carcinoma epidermoide oral dos sistemas Boxberg, 
Brandwein-Gensler e OMS em bem diferenciado, moderadamente diferenciado e 
pouco diferenciado 

Fonte: O autor 

Além das estruturas citadas nas gradações histológicas de malignidade, 

encontramos outras características dignas de nota, como acantólise, invasão 

perivascular, invasão glandular e invasão muscular. 
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Figura 5.1 -  Fotomicrografia mostrando o padrão de invasão de bordas grandes lihas (10x, 

H/E) 

Fonte: O autor 

 

Figura 5.2 -  Fotomicrografia mostrando o padrão de invasão de ilhas de qualquer tamanho 

(10x, H/E) 

                        

 Fonte: O autor 
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Figura 5.3 -  Fotomicrografia exibindo o padrão de invasão de ninhos tumorais com >15 das células 

nos ninhos (10x, H/E) 

 

Fonte. O autor 

 

Figura 5.4 - Fotomicrografia exibindo o padrão de invasão de ninhos tumorais com 5 a 15 células nos 

ninhos (10x, H/E) 

Fonte: Autor 
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Figura 5.5 . Fotomicrografia exibindo invasão de uma única célula (10x, H/E) 

Fonte: O autor 
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6 DISCUSSÃO 

 

O carcinoma epidermoide da cavidade oral é um dos maiores problemas 

de saúde pública em todo mundo, constituindo 90% dos casos de neoplasias 

malignas na cavidade oral.1,2 De acordo com Nagpal e Das, 2003, a taxa de 

mortalidade excede, tendo uma das maiores taxas no mundo.23 O perfil do 

CEO, de acordo com Shield et al. (2012) é de homens com média de idade 

entre 40-60 anos e fumantes. Em nosso estudo, os resultados mostram maior 

predileção pelo sexo masculino (82%) com a média de idade de 59,9 anos.24 

Na maioria dos estudos indicando incidência e perfil do carcinoma 

epidermoide,25,26 os pacientes tabagistas e etilistas ocupavam grande espaço 

na estatística que apontava indivíduos com CEO, assim como retrata o 

resultado de nosso estudo. De 50 casos, 52% dos pacientes eram tabagistas e 

37% etilistas.  

Até os dias atuais, o sistema TNM tem mostrado ser mais eficaz no 

diagnóstico e na elaboração de terapias para o tratamento desta doença. 

Porém, o sistema de estadiamento clínico não avalia as características 

biológicas do tumor.27 Os diversos estudos elaborados para criar uma gradação 

que auxiliasse o patologista a elaborar tratamentos são executados desde 1920 

e, até os dias de hoje, nenhuma delas faze parte de uma regra ‘’padrão ouro’’ 

na análise histológica do câncer de boca. Alguns autores acreditam que essa 

se dá pelo fato de terem muitas características discutíveis e de diferentes 

objetivos na lesão.28 

Em estudos recentes, alguns pesquisadores estão em busca de 

biomarcadores que possam auxiliar na análise de comportamento do CEO 28,29 

porém, até então, nenhum dos estudos garantiu com confiabilidade a execução 

de tal manobra para uso dos patologistas, além de ser mais um procedimento 

a ser executado para análise que não são usados no dia-a-dia de laboratórios 

e precisariam de mais tempo e etapas de execução. Portanto, é importante 

salientar e aprimorar modos de análise através da coloração de hematoxilina e 

eosina, que são mais adaptáveis e mais utilizados na rotina laboratorial de 

análise de lâminas.28 
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Em nosso estudo, os graus histológicos de malignidade foram 

analisados em três gradações histológicas de malignidade, tendo como escolha 

a gradação proposta pela OMS8, que analisa a morfologia do tumor por 

características predominantemente tumorais (pleomorfismo nuclear, 

queratinização, mitoses e células gigantes), o de Bradwein-Gensler, analisando 

as características tumorais e também a resposta do hospedeiro (Agregado 

linfoplasmocitário, invasão perineural e padrão de invasão) e a gradação de 

Boxberg, que foge dos dois temas abordados nos dois tipos de gradação 

citados anteriormente (Brotamento das ilhas tumorais e tamanho de ninhos 

tumorais), focando especificamente na invasão e alastramento das células 

tumorais.9,20 

Dos SGHM escolhidos, o sistema proposto pela OMS apresentou maior 

porcentagem de casos moderadamente diferenciados, Lindenblatt et al.6 

avaliando seus casos também com a gradação da OMS, aponta que em seus 

resultados houve uma associação estatisticamente significativa da sobrevida 

dos pacientes e o grau de malignidade.6 Alguns autores não observam esta 

significância estatística, não conseguindo correlacionar a sobrevida e 

metástase linfonodal com o grau histológico de malignidade do sistema 

proposto.30,31 

A falta de congruência de resultados nos estudos que utilizam apenas a 

gradação da OMS pode ser pelo fato dos parâmetros clínicos e associações 

serem vagos a respeito da característica do tumor, levando em consideração 

muitos aspectos que fogem do principal problema que indica maior risco ao 

paciente e trata de uma maneira mais geral as análises das lâminas. A própria 

organização recomenda a avaliação mais minuciosa dos patologistas, 

analisando características que não se encontram na gradação, tais como: 

infiltrado inflamatório, invasões em outras estruturas e padrão de invasão.32 

O sistema de Bradwein-Gensler apresenta apenas três escores que 

analisam o padrão de invasão, o infiltrado linfoplasmocitário e a invasão 

perineural. Este sistema foi o primeiro a mencionar a invasão perineural como 

fator agravante no processo de tratamento e prognóstico dos pacientes com 

CEO. Em nosso estudo, não encontramos sinais de invasão perineural nas 
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lâminas analisadas. De acordo com Brandwein-Gensler et al.9 a invasão 

perineural apresenta alerta à invasão em tecidos adjacentes, sendo muito 

importante esta análise para o obter um prognóstico favorável ao paciente. 

Entretanto, a análise em biópsias incisionais podem ser limitantes, pois não 

abrangem grande parte do tumor e não proporcionam a análise de tal 

estrutura.9 

Diversos estudos fizeram análises de diferentes tipos de gradações e 

suas correlações. Lidenblatt et al.6 analisaram os sistemas de Anerroth, OMS, 

Bradnwein-Gensler e Bryne e observaram os dados de sobrevida de pacientes. 

Os autores concluíram que o sistema de Bradwein-Gensler demonstrava uma 

maior fidedignidade em relação à sobrevida e prognóstico favorável.6 

Marasecscu et al.32 avaliaram 54 casos de CEO com a junção de dois sistemas: 

Brandwein-Gensler e OMS. Seus resultados mostram que 33,33% dos casos 

foram classificados como bem diferenciado 44,44% dos casos foram de 

carcinomas moderadamente diferenciados e 22,22% foram  de acordo com a 

gradação da OMS.33 Com a gradação de Brandwein-Gensler, os resultados 

foram de 14,8% baixo risco, 50% de alto risco e 35,2% de alto risco. Neste 

estudo, revelam que apenas dois casos tiveram a presença de invasão 

perineural, Em nosso estudo, os resultados demonstraram ausência de invasão 

perineural. 

A invasão perineural, mesmo sendo uma importante característica digna 

de nota para avaliação de casos de CEO, não é vista recorrentemente em 

casos de biópsia incisional, podendo este ser uma limitação para estudos que 

visam avaliar este tipo de invasão.33 

Kolokythas et al.33 avaliaram 49 casos de CEO em língua através da 

gradação de Brandwein-gensler e sua aplicabilidade em pacientes tratados 

cirurgicamente para analisar o risco de recorrência do tumor. Em seus 

resultados, os pesquisadores relatam que 14 CEO pertenciam ao estágio 1 do 

sistema TNM, 10 ao estágio 2, 7 do estágio 3 e 18 do estágio 4, não 

encontrando correlação entre baixo risco e moderado/alto risco em estágios 

maiores (3-4) e menores (1-2).34 Os resultados do sistema de risco de 

Brandwein-Gensler têm sido bastante conflitante, portanto não se há uma 
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definição de aprovação ou reprovação do método utilizado por si só em casos 

de CEO. 35,36,37 

Rodrigues et al.35 também mostraram em seus resultados que o modelo 

de avaliação de Brandwein-Gensler aplicado sozinho não mostrou qualquer 

correlação entre parâmetros demográficos e clínicos do tumor. 35 

Em nosso estudo, houve uma grande porcentagem de casos de CEO 

moderadamente diferenciados, seguido de bem diferenciado e também não 

encontramos correlação entre parâmetros de gênero ou raça, estando em 

congruência com parte dos resultados de outros estudos encontrados na 

literatura.36,37 

O sistema proposto por Boxberg et al.20 vêm de outra linha de raciocínio, 

iniciada por Almangush et al.14 que indaga que a estrutura que deve ser 

analisada com maior atenção são às ilhas tumorais e como elas se apresentam 

nesta neoplasia. Almangush et al.28, entretanto, têm a limitação de utilizar 

apenas biópsias excisionais e/ou bem delimitadas para a mensuração da 

profundidade do tumor.14 

Boxberg et al.20 utilizaram uma gradação que era utilizada em carcinoma 

de pulmão que exibia um alto impacto no prognóstico dos pacientes. O 

resultado de seu estudo com 157 casos de CEO demonstrou uma significância 

estatística em sobrevida do paciente.20 

Consequentemente, outros autores avaliaram a atividade das ilhas 

tumorais.14, 38,39 Em nosso estudo, através da análise, notamos que a maioria 

dos casos pobremente diferenciados nos sistemas OMS eram bem pareados 

com o de Boxberg, mesmo sem nenhuma das características deles estarem na 

gradação um do outro. Para os patologistas do nosso estudo, a gradação de 

Boxberg, por analisar mais precisamente a atividade do CEO e seu padrão mais 

agressivo de invasão, pode ser uma das características mais importantes para 

análise histopatológica, além da segurança e da rapidez do método. Strieder et 

al.37 também analisaram 53 casos de carcinoma epidermoide oral e 

correlacionaram com estágio T1 e T4 do tumor com um follow-up de 159.4 
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meses e relataram que a profundidade do tumor demonstrou um prognóstico 

favorável para tal.37 

Em grande parte dos estudos encontrados, ou autores que utilizaram 

OMS e Brandwein-Gensler demonstram uma inconsistência e 

desconformidade com os resultados relatados.6,35,36,37 Alguns preveem uma 

melhora no prognóstico, outros não acham significância estatística em seus 

dados. A maioria dos casos das gradações de atividade de ilha tumora ou 

profundidade de invasão demonstram maiores correlações.20,38, 39 

Com o intuito de melhorias nos sistemas de gradação e mediante todas 

as informações encontradas na literatura discutidas neste trabalho e análise de 

outras características que foram observadas nas lâminas de nosso estudo, 

decidimos propor um esquema de gradação que englobasse grande parte de 

características de gradações já elaboradas que possam promover uma análise 

mais minuciosa e concreta dos CEO. 

Tabela 6.1- Sistema de gradação proposto pelo presente estudo. 

Características Análise 

 

 

Padrão de invasão tumoral 

 

1- Bordas infiltrativas 

2- Grandes ilhas tumorais (>15) 

3- Pequenas ilhas tumorais 

(<15) 

4- Invasão de uma única célula 

tumoral  

 

 

 

 

         Queratinização 

1- Perolas córneas em grande 

parte da extensão do corte 

2- Pérolas córneas escassas e 

presença de regiões 

queratinizadas 

3- Pouca queratinização 

4- Ausência ou escassez de 

queratinização. 
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Infiltrado inflamatório 

1- Abundante 

2- Presente em áreas focais 

3- Baixa presença de inflamação 

 

 

Invasão perivascular 

1- Ausente 

2- Células tumorais invadindo a 

área central do vaso 

3- Células tumorais circundando 

o vaso 

 

Invasão Muscular, 

Glandular ou Ossea 

1- Ausente 

2- Presente 

 

Invasão Perineural 

1- Ausente 

2- Presente 

 

Pleomorfismo nuclear 

1- Baixo 

2- Médio 

3- Alto 

Fonte: O autor 

Em relação ao score, dividimos os resultados entre baixo risco (de 1-2 

pontos), risco intermediário (2-4 pontos) e alto risco (4-6 pontos). As escolhas 

dos parâmetros utilizados foram de acordo com a diversidade de características 

que podem influenciar no aumento da agressividade do tumor. O enfoque do 

nosso trabalho foi fazer com que a gradação conseguisse alcançar as 

diferenças morfológicas e também a reação do hospedeiro. 

O intuito principal da elaboração da gradação, de acordo com as 

informações coletadas pelo estudo, foi garantir que a nossa gradação pudesse 

abranger um maior espectro de características principais e que representam a 

infiltração do tumor, bem como seu perfil de maior agressividade ou não, para 

que o patologista tenha um diagnóstico rápido e preciso e que dê enfoque maior 

no padrão invasivo das células neoplásicas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Concluímos que nossos achados foram congruentes com artigos 

encontrados na literatura, mas também diverge de outros achados. A utilização 

de um só método de gradação não garante o prognóstico favorável ou equipara 

à sobrevida do paciente. Vimos também que muitos dos casos caracterizados 

como ‘’moderadamente diferenciado’’ ou ‘’bem diferenciado’’ poderiam indicar 

‘’alto risco’’ em outras gradações por apenas uma característica que os 

diferencia, porém que exercem diferentes tipos de ação no carcinoma 

epidermoide. Mediante nossa concepção de fatos inseridos neste trabalho, 

conseguimos modular uma gradação que utilizasse scores dando maior ênfase 

em invasão de estruturas adjacentes e invasão de pequenos grupos de células 

tumorais, apontando a gravidade de tais comportamentos e evidenciando a 

diferença de padrões de invasão de cada sistema histológico aqui apresentado. 
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APÊNDICE A - Ficha do programa Microsoft Excel para tabulação de dados histológicos dos 
50 casos de carcinoma epidermoide oral 
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ANEXO A- Aprovação do projeto na Plataforma Brasil e parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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