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RESUMO 
 

Tonin LO. Análise imuno-histoquímica do CXCR4 em carcinoma epidermoide de 
cavidade oral [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2018. Versão Corrigida. 
 
O carcinoma epidermoide oral é uma das neoplasias mais comuns no Brasil e no 

mundo, porém seu prognóstico ainda é incerto principalmente devido ao diagnóstico 

tardio e presença de metástases. A análise de fatores relacionados ao prognóstico 

dessa doença é de suma importância e, o receptor de quimiocina denominado 

CXCR4, está sendo relacionado a um pior prognóstico devido a maior capacidade de 

invasão das células que o expressam, em diversas neoplasias. Apesar dessa relação 

estar demonstrada em vários tipos de cânceres, com relação ao de cavidade oral 

pouco se sabe até o momento. Assim, objetivo desse trabalho foi analisar a expressão 

imuno-histoquímica do receptor de quimiocina CXCR4 em carcinomas epidermóides 

de cavidade oral, e relacioná-la com variáveis clínicas e histológicas. Foram obtidos 

94 blocos de carcinomas epidermóides oriundos de instituições parceiras para 

obtenção de cortes histológicos convencionais, corados com hematoxilina e eosina 

(HE), e cortes de TMA (tissue microarray). Foi realizado imuno-histoquímica para 

anticorpo anti-CXCR4 (ab124824, ABCAM, EUA) e análise da marcação em lâminas 

de TMA utilizando o software Image J (versão 1.49u). A intensidade de marcação 

imuno-histoquímica foi correlacionada com dados clínicos (TNM, tabagismo, etilismo 

e sobrevida) e histopatológicos (diferenciação histológica, infiltrado inflamatório e 

infiltração vascular, linfática e perineural) dos pacientes. Dos casos analisados 74,4% 

exibiram uma marcação fortemente positiva para o CXCR4, enquanto que o epitélio 

não tumoral mostrou uma marcação negativa ou fracamente positiva (71,1%; 

p=0,011). Tumores classificados como “bem diferenciados” apresentaram marcação 

fortemente positiva para a proteína estudada (53,3%; p=0,049). Não houve 

associação entre a marcação imuno-histoquímica do CXCR4 com sobrevida global 

em 5 anos (c2= 0.3, p=0.565). Os resultados sugerem que a alta expressão dessa 

proteína não influencia no prognóstico e na sobrevida desses pacientes.  

 
Palavras Chaves: Carcinoma epidermoide, CXCR4, Imuno-histoquímica, Carcinoma 

de células escamosas 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Tonin LO. Immunohistochemical analysis of CXCR4 in squamous cell carcinoma of 
the oral cavity [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2018. Versão Corrigida. 

 
Oral cancer is one of the most common neoplasia in Brazil and the world. Mainly due 

to a late diagnosis and presence of metastases its prognosis is still uncertain. Finding 

biological markers related to the prognosis of this disease is of paramount importance. 

The chemokine receptor CXCR4 is being related to a worse prognosis in several 

neoplasms because cells expressing it acquire a greater capacity of invasion. Although 

this relationship is demonstrated in several types of cancers, in the oral cavity it is 

uncertain. The aim of this study was to analyze by immunohistochemistry the CXCR4 

chemokine receptor expression in oral squamous cell carcinomas, and related to 

clinical and histological variables. Conventional histological sections stained with 

hematoxylin and eosin (HE) were acquired from 94 blocks of oral squamous cell 

carcinoma for histological analysis. TMA (tissue microarray) was assembled from 

these blocks for anti-CXCR4 immunohistochemistry (ab124824, ABCAM, USA). 

Staining analysis was performed using Image J software (version 1.49u). The 

immunohistochemical signal intensity was correlated with clinical (TNM, smoking, 

alcoholism and survival) and histopathological parameters (histological differentiation, 

inflammatory infiltration, vascular, lymphatic and perineural infiltration). From the cases 

studied 74.4% showed a strong positivity for CXCR4, and the non-tumoral epithelium 

was negative or weakly positive (71.1%; p = 0.011). Tumors histologically well 

differentiated were strongly positive for the protein studied (53.3%; p = 0.049). There 

was no association between CXCR4 signal and global survival in 5 years (c2= 0.3, 

p=0.565). These results suggest that a high expression of CXCR4 it is not related to 

prognosis and survival of patients of patients with oral squamous cell carcinoma.  

 
Keywords: Squamous cell carcinoma, CXCR4, Immunohistochemical,  
  



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 
AMP  Adenosina monofosfato 
 
BSA  Soro fetal bovino 
 
CCR1  C-C chemokine receptor type 1 
 
CCR10 C-C chemokine receptor type 10 
 
CEC   Carcinoma epidermoide de cavidade oral 
 
CXCR1 C-X-C motif chemokine receptor type 1 
 
CXCR4 C-X-C motif chemokine receptor type 4 
 
CXCR6 C-X-C motif chemokine receptor type 6 
 
CX3C  C-X3-C motif ligand 1  
 
CXCL12 C-X-C motif chemokine ligand 12 
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HIV  Vírus da Imunodeficiência humana 
 
HPV  Papiloma vírus humano  
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INF  Interferon  
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NRF-1  Fator nuclear respiratório 1 
 
OMS  Organização Mundial da Saúde  
 
SDF-1  Stromal cell-derived factor 1 
 
TEM  Transição epitélio mesênquima 
 
TGF  Fator de crescimento transformante  
 
TNF  Fator de necrose tumoral 
 
TNM  Tamanho, metástase linfonodal, metástase a distância 
 
TMAs  Tissue microarrays 
 
VEGF  Fator de crescimento endothelial vascular 
 
WHIM Warts, Hypogammaglobulinemia, Immunodeficiency, and 

Myelokathexis     syndrome 
 
YY 1  Yang Yang 1 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O câncer de cabeça e pescoço constitui um grupo de neoplasia que representa 

cerca de 15% de todos os tipos de cânceres, sendo que desse grupo, cerca de 30% 

ocorre em cavidade oral (1). O tipo histológico mais comumente encontrado em 

cavidade oral é o carcinoma epidermoide, também conhecido como carcinoma 

espinocelular (CEC).  Muitos são os fatores de risco relacionados a sua etiologia, entre 

eles temos o abuso de álcool e tabaco, combinado com a susceptibilidade genética 

(2).  

A sobrevida estimada para o CEC, em 5 anos é de aproximadamente 50%, 

sendo considerada insatisfatória apesar das novas modalidades de tratamento (3). O 

comportamento clínico dessa neoplasia é bastante variado e, nota-se, que parâmetros 

clínicos e patológicos isolados não são suficientes para deduzir o seu comportamento 

biológico (4). 

O câncer de cavidade oral, assim como outros localizados em diversos sítios 

anatômicos, possui um microambiente complexo e especifico, que fornece as 

condições necessárias para o desenvolvimento/progressão ou não dessa neoplasia. 

Nesse microambiente tumoral há uma interação de diversos elementos como células 

normais e alteradas, vasos sanguíneos, substâncias produzidas localmente, além da 

atuação de células do sistema imune e de fatores secretores, como por exemplo 

diversas citocinas e quimiocinas (5).  

As quimiocinas (citocinas quimiotáticas) são responsáveis pela migração 

coordenada de leucócitos e exercem papel fundamental na regulação de várias 

condições patológicas como doenças auto-imune, doenças crônicas, infecções virais 

e câncer (6,7). O CXCR4, é um receptor específico para a quimiocina CXCL12 (SDF-

1), presente em células epiteliais e fibroblastos e está envolvido na quimiotaxia de 

linfócitos em áreas de inflamação que podem promover quimiotaxia para células 

cancerígenas (7,8). Essa ligação (CXCL12-CXCR4) faz parte de um eixo biológico em 

que, a expressão do CXCR4 está relacionada a sobrevivência de células tumorais, 

proliferação e migração dessas células (metástase) (6,7,9,10).  

A expressão desse receptor está ligada a um pior prognóstico em vários tipos 

de tumor, como o câncer de mama, ovário, adenocarcinoma pancreático, e em vários 
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outros sítios (7,11),  tendo sido demonstrada a superexpressão desse receptor em 

mais de 23 tipos de câncer (12,13).  

Apesar da expressão do CXCR4 e sua relação com o processo de metástase 

estar demonstrada em diversos tipos de neoplasias, em cavidade oral pouco se sabe 

até o momento. Por isso, nosso estudo se propõe a analisar a marcação imuno-

histoquímica do CXCR4 em TMAs de carcinoma epidermóide de boca, relacionando 

com aspectos clínicos e histopatológicos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

2.1 Características do Carcinoma Epidermoide de Cavidade Oral 
 
 

  O câncer de cavidade oral faz parte de um grupo heterogêneo de neoplasias 

localizadas na região de cabeça e pescoço que tem comportamento clínico, 

características histológicas/patológicas e forma de tratamento bastante distintos (4). 

Segundo o GLOBOCAN estima-se para o ano de  2020,  553.050 mil novos casos de 

câncer no Brasil (14). Na região de cabeça e pescoço, a cavidade oral é o sítio mais 

acometido e o câncer nessa região é considerado como o quinto câncer mais 

frequente entre os homens brasileiros segundo o  Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

e, devido as altas taxas de incidência, ele vem sendo considerado um problema de 

saúde pública (15). Para o ano de 2018 no estado de São Paulo, foram estimados 

11,32 novos casos para cada 100 mil homens e 2,73 novos casos para cada 100 mil 

mulheres pelo INCA (16).  

O CEC acomete principalmente homens de meia idade que fazem o uso do 

tabaco e apesar da incidência global de carcinoma epidermoide ter diminuído quando 

se compara a década passada, a incidência do carcinoma em cavidade oral 

aumentou, principalmente em pacientes jovens (45 anos ou menos), não fumantes, 

com carcinoma localizado em língua, mostrando uma alteração no perfil 

epidemiológico (2,17). Esses pacientes mostram um fenótipo mais agressivo da 

doença, com linfonodos comprometidos no momento do diagnóstico, alta taxa de 

recorrência após o tratamento e, consequentemente, um pior prognóstico. Apesar 

dessas evidências, os mecanismos moleculares subjacentes ao comportamento 

clínico da doença nesses pacientes permanecem incertos (2).  

Os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento desse tipo de 

câncer são o abuso de tabaco e álcool, de modo que o uso concomitante dessas duas 

substâncias estabelece um efeito sinérgico aumentando ainda mais o risco. A 

condição sócio econômica também é considerado um fator de risco, já que o paciente 

que tem essa neoplasia pode ter um acesso dificultado a centros de tratamento 

resultando em um diagnóstico tardio com menores chances de sobrevida livre de 

doença (4). Particularmente para os casos de lábio e orofaringe, devemos incluir a 
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radiação solar e a infecção pelo papiloma vírus humano (HPV-16) como fatores de 

risco importantes respectivamente (18).  

Além dos fatores mencionados acima, deve-se incluir e ressaltar as alterações 

genéticas e epigenéticas nas vias de sinalização associadas ao câncer, resultando na 

aquisição de fenótipos como, o potencial replicativo ilimitado, autossuficiência em 

sinais de crescimento, não resposta ou insensibilidade aos sinais anti-crescimento, 

capacidade de evadir a apoptose, angiogênese aumentada, invasão e metástase (6). 

Na cavidade oral, o tipo histológico mais frequente, em cerca de 90% dos 

casos, é o carcinoma epidermóide, também denominado de carcinoma espinocelular 

ou de células escamosas (19). Histologicamente é caracterizado por ilhas e cordões 

de células epiteliais malignas, apresentando variado grau de pleomorfismo celular e 

nuclear, inflamação e pérolas de queratina. A partir dessas características o tumor 

pode ser classificado em: bem diferenciado, moderadamente diferenciado e pouco 

diferenciado (20). Os locais de maior acometimento são língua e assoalho bucal (17). 

A demora no diagnóstico pode acontecer devido ao fato de que em estágios 

iniciais muitas vezes não se observa sintomas (21), resultando em crescimento e 

maiores chances de disseminação tumoral  o que aumenta a complexidade do 

tratamento e resulta em um pior prognóstico para esses pacientes (1,22). A taxa de 

sobrevida em 5 anos para os pacientes com essa neoplasia é em torno de 50% (2), e 

as metástases quando acontecem são classificadas em regionais, quando acomete 

os linfonodos da região do pescoço, ou a distância quando afeta órgãos longe do sítio 

inicia da lesão e, neste caso, o pulmão é o órgão mais afetado (23).  

O tratamento do câncer de cavidade oral, consiste em uma abordagem 

multidisciplinar e, atualmente, o tipo de terapia é decidido baseado em aspectos 

clínicos e histológicos (TNM, envolvimento de linfonodos, extravasamento extra 

capsular, e presença de margens positivas após a cirurgia) o que pode não refletir 

verdadeiramente a heterogeneidade biológica desses tumores (23).  

A classificação TNM é a mais utilizada para determinação do tipo de tratamento 

e é reconhecida mundialmente para descrição da extensão do tumor baseando-se em 

3 parâmetros que dá nome a classificação: estágio T que avalia a extensão o tumor 

primário, estágio N que verifica a presença de linfonodos regionais comprometidos e 

o estágio M relacionado a presença de metástases a distância (20). Baseado nesses 

parâmetros os pacientes são divididos em estádios 0, I, II, III ou IV. Os pacientes 

classificados em estágio I ou II geralmente apresentam bom prognóstico e o 
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tratamento consiste em cirurgia seguido ou não de radioterapia. Já pacientes em 

estágio III ou IV, são considerados em estágio avançado da doença, com pior 

prognóstico e para tratamento considera-se também a realização de quimioterapia. 

Devido a essas características vemos a importância o diagnóstico precoce dessa 

lesão, para que se obtenha resultados mais satisfatórios e aumente a taxa de 

sobrevida desse grupo de pacientes (4,23). 

Apesar do estadiamento TNM ser amplamente utilizado pelos profissionais 

envolvidos com o diagnóstico e tratamento do câncer de cavidade oral, ele ainda está 

muito longe de ser o critério ideal para definir prognóstico e tratamento com resultados 

mais favoráveis para a qualidade de vida do paciente. Por isso existe uma contínua 

por novos critérios histopatológicos e marcadores biológicos confiáveis de 

comportamento tumoral (4,20,23). 
 

2.2 Características Histopatológicas e sua relação com o prognóstico 
 
 

A incidência do câncer de cavidade oral e consequentemente o seu prognóstico 

é muito variável e, além do TNM, há sempre uma busca por fatores que possam ser 

relacionados a sobrevivência e prognóstico desses pacientes. No entanto, muitas 

vezes no momento do diagnóstico a metástase local ou a distância já estão presentes 

e nota-se  a falta marcadores precisos que possam antecipar esse desfecho (24). A 

avaliação das características histopatológicas do CEC é fundamental para o 

diagnóstico e, essas características, também  servem de parâmetro para predizer 

desfechos clínicos e na escolha da terapia apropriada (25).  

Ao longo dos anos, têm-se tentado descrever características morfológicas e 

moleculares que possam indicar um prognóstico, explicar o comportamento biológico 

e contribuir para o tratamento desses tumores (25,26). Vários parâmetros 

histopatológicos no carcinoma epidermóide tem sido identificado como fatores 

preditivos de metástase cervical, o que interfere diretamente na modalidade de 

tratamento a ser escolhida para esse paciente (27). 

Um dos primeiros fatores a ser analisado é a presença de margem cirúrgica 

comprometida. Atualmente as margens são classificadas como envolvidas (menor 

que 1mm) e livres (maior que 5mm). A análise do congelamento intraoperatório é 
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usada como guia para uma ressecção adequada, porém a implicação prognóstica ou 

terapêutica ainda é pouco clara e até mesmo controversa (26,28). 

Estudo anterior demonstrou que mesmo com ressecção de margens 

adequadas, a recidiva local acontece em um grupo imprevisível de pacientes. Dessa 

forma, a ressecção não deve ser o único fator a ser levado em consideração, assim 

como correlacionar apenas o grau/diferenciação histológico também não tem um 

resultado satisfatório (29). 

Quanto a diferenciação histológica, encontra-se na literatura relatos tanto de 

uma relação positiva entre pouca diferenciação celular e um pior prognóstico, quanto 

a ausência dessa relação (4).  

Ao longo dos anos, as graduações histológicas foram evoluindo e se tornando 

mais refinadas a afim de tentar guiar melhor a conduta dos clínicos. Em 1920, Broders 

foi o primeiro a propor uma estratificação dos pacientes baseado na diferenciação 

histológica e  das células neoplásicas (30). Porém devido as características 

complexas e heterogêneas dessas células, outras características começaram a ser 

levadas em consideração como grau de queratinização, pleomorfismo nuclear, 

número de mitoses, a forma de invasão do tumor, além da presença de um infiltrado 

inflamatório (31,32). 

Nas partes mais profundas da lesão, a diferenciação histológica estaria 

diretamente ligada a sobrevivência desses pacientes, uma vez que células 

neoplásicas nessa região, que chamamos de fronte de invasão, parecem ser mais 

indiferenciadas quando comparadas a outras regiões tumorais constituindo assim 

mais uma característica (ferramenta) relevante para ser usada como fator prognóstico 

(24,33). 

Segundo Chen et al. (34), a graduação histológica está diretamente relacionada 

com metástases linfonodais na região de pescoço em tumores localizados na língua, 

sendo que os classificados como pouco ou moderadamente diferenciados teriam uma 

maior propensão para metástase linfonodal precoce quando comparado com os 

classificados como bem diferenciados. 

A graduação histológica mais utilizada e mais aceita é a da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) (20). De acordo com essa classificação, expondo de uma 

maneira simplificada, o tumor é classificado em bem diferenciado quando se 

assemelha ao epitélio normal, moderadamente diferenciado quando se observa 

pleomorfismo nuclear, atividade mitótica anormal e uma menor queratinização, e por 
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último em pouco diferenciado quando há uma predominância de células imaturas, 

numerosas mitoses (típicas e atípicas) e uma queratinização mínima (20,24). 

Além das características citadas acima, Brandwein-Gensler  et al. (29), propôs 

um modelo de risco histológico em que se verifica 3 variáveis: invasão perineural, 

infiltração linfocítica e o (pior) padrão de invasão, que reflete a relação entre o tecido 

do hospedeiro e o tecido neoplásico. A presença dessas características estaria 

relacionada a recorrência local, metástase e sobrevivência, porém os eventos 

celulares/moleculares envolvidos nesse processo são pouco entendidos e requerem 

mais estudos. 

Em um estudo realizado em 2016 por Alaeddini et al. (35), as variáveis de risco 

citadas acima foram correlacionadas com a forma de invasão de carcinomas na região 

de cabeça e pescoço mostrando que as variáveis de risco podem refletir sim as 

características biológicas dessa neoplasia.  

Com o passar dos anos, várias classificações foram desenvolvidas e 

aprimoradas para tumores sólidos (por exemplo tumores de mama e próstata), e mais 

recentemente métodos de biologia molecular começaram a ser aplicados para tentar 

prever um resultado nos pacientes, porém na maioria das vezes esses métodos são 

caros e requerem uma mão de obra mais especializada. Portanto os cortes 

histológicos analisados por patologistas experientes continuam a ser um dos métodos 

mais utilizados para esse fim (36). 

 

2.3 Inflamação e Câncer 
 
 

O sistema TNM é o mais utilizado para estadiamento de várias neoplasias, 

porém muitas vezes se percebe evoluções clínicas completamente diferentes em 

pacientes com o mesmo estadiamento, nos levando a pensar que outros fatores 

influenciam nesse prognóstico. A associação entre inflamação e progressão tumoral 

foi proposta há muitas décadas. Em 1863, Rudolf Virchow notou pela primeira vez a 

presença de leucócitos em tecidos neoplásicos, fazendo essa associação (37).  

A inflamação presente no microambiente tumoral (MAT) é um dos inúmeros 

fatores que foram expostos na literatura nos últimos anos e que poderiam influenciar 

no comportamento do tumor. Como já foi citado anteriormente, o MAT é definido como 

um ambiente complexo formado pelo conjunto de células tumorais e não tumorais 
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presentes no próprio tumor que, de alguma maneira, pode fornecer aporte ou não para 

o seu desenvolvimento e progressão. Faz parte desse microambiente matriz 

extracelular, fibroblastos, células do sistema imune e seus produtos, células que 

compõem os vasos sanguíneos, células inflamatórias, citocinas, fatores de 

crescimento (38). 

A comunicação entre as diferentes células presentes no MAT é conduzida por 

uma rede complexa de citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, enzimas 

inflamatórias e remodelação de matriz. Dessa forma as células não tumorais tem a 

capacidade de promover o tumor em diferentes fases da carcinogênese (39). 

O tumor secreta quimiocinas pró inflamatórias, citocinas e também ativa células 

presentes no estroma da lesão a fazerem o mesmo, culminando em um estado 

inflamatório imunossupressivo constante no MAT. Essas citocinas/quimiocinas atuam 

de maneira a recrutar leucócitos, que se tornam um dos grandes componentes da 

massa tumoral. Esses leucócitos, principalmente macrófagos, liberam fatores 

angiogênicos, mitógenos, enzimas proteolíticas e fatores quimiotáticos que recrutam 

mais células inflamatórias que sustentam o crescimento tumoral, a invasão e 

angiogênsese. Consequentemente, a neoformação vascular irá fornecer um maior 

acesso de células inflamatórias no tumor (40). Essas células inflamatórias, juntamente 

com outras citocinas e quimiocinas que atuam como mediadores, podem causar 

alterações genéticas e epigenéticas nas células tumorais podendo influenciar na 

progressão tumoral (41,42). 

Segundo Sun et al. (43) a inflamação crônica pode induzir alterações em 

células inflamatórias e nos níveis de citocinas presentes no microambiente tecidual, 

mudanças essas que podem influenciar o desenvolvimento de neoplasias, invasão 

maligna e metástases, pois modificam a resposta imune do hospedeiro e protegem a 

neoplasia da vigilância imunológica.  

Histologicamente o infiltrado inflamatório pode ser caracterizado pela presença 

de células mononucleares do processo inflamatório (monócitos, linfócitos, 

plasmócitos,  histiócitos e leucócitos) no tecido conjuntivo entre as ilhas tumorais 

(infiltrado inflamatório intratumoral) ou permeando as células tumorais invasivas 

(infiltrado inflamatório peritumoral) (26).  

As características do infiltrado inflamatório que compõe o tumor podem 

interferir no seu comportamento nos levando a questionar se o organismo como um 

todo e, não só o microambiente tumoral, influenciaria em seu curso (5). Segundo 
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Affonso e colaboradores, há uma correlação positiva entre maior intensidade do 

infiltrado inflamatório e maior grau de malignidade do tumor, sugerindo que o grau de 

inflamação interfere no grau de diferenciação histopatológico do tumor, sem 

necessariamente influenciar no prognóstico dos pacientes (26). Balkwill e Mantovani 

(37) sugeriram também que células inflamatórias e citocinas que circundam o tumor 

contribuem para o seu desenvolvimento e progressão, apesar das respostas 

imunológicas (antitumorais) do hospedeiro. 

O predomínio de células inflamatórias no infiltrado peritumoral do carcinoma 

oral poderia estimular a angiogênese, aumentando o suporte  sanguíneo para as 

células neoplásicas o que aumentaria o tamanho da lesão área de invasão e resultaria 

em um pior prognóstico (44). 

Com relação a outras neoplasias já foi demonstrado que expressão alterada 

em citocinas pró ou anti-inflamatórias desempenham um papel fundamental na 

expressão do carcinoma gástrico, colo-retal, fígado, mama e carcinoma de pele e, 

com relação ao carcinoma epidermoide de cavidade oral, foi visto que a inflamação 

crônica pode desencadear uma supressão imunológica que contribui para o 

desenvolvimento dessa neoplasia (43). 

No entanto, ao tentar relacionar a intensidade dessa inflamação com fatores 

prognósticos no câncer de cavidade oral ainda nos deparamos com muita controvérsia 

(44). Segundo Manzano et al. (45), a presença do infiltrado inflamatório é comum em 

várias neoplasias, incluindo o carcinoma epidermoide de cavidade oral, o que sugere 

uma resposta imune local contra o tumor, porém há controvérsias se a presença e 

intensidade dessas células estariam ligadas a um melhor prognóstico ou se teria um 

papel supressor, contribuindo para a disseminação dessas células. De acordo com os 

resultados de Vieira e colaboradores (44), a porcentagem de infiltração peritumoral foi 

maior em tumores classificados como pouco diferenciados, o que levaria a pensar em 

um pior prognóstico para esses pacientes.  

Apesar dos avanços, o entendimento do papel da resposta inflamatória no 

comportamento e prognóstico do CEC ainda é bastante limitado, por isso busca-se 

estudar mais a fundo outros componentes do MAT, como por exemplo as citocinas e 

quimiocinas afim de tentar entender o comportamento dos tumores (26,44,45).  
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2.4 Características gerais das quimiocinas e seus receptores 
 
 

Quimiocinas são pequenas proteínas quimiotáticas (8-10KDa), secretadas por 

diversas células que fazem parte de uma grande família de citocinas. Elas foram 

descritas primeiramente como moléculas reguladores do tráfego de leucócitos, 

exercendo assim um importante papel no transporte celular tanto em condições 

fisiológicas, como reações inflamatórias e imunes, quanto em condições patológicas, 

como a progressão do câncer (7). 

São conhecidas ao todo 50 quimiocinas e 20 ligantes,  que pertencem a uma 

superfamília de citocinas, que são capazes de exercer sua função através da 

interação com receptores específicos (46). Elas são divididas em dois grupos 

dependendo de suas funções, podendo atuar durante a homeostase ou a inflamação, 

e em quatro subfamílias, segundo a posição dos dois resíduos de cisteínas terminais. 

As subfamílias são C, CC, CXC e CX3C, dependendo do posicionamento do resíduo 

de cisteína no N-terminal da  molécula protética,  sendo que C representa a cisteína 

e X o aminoácido presente (7,11).  

Essas quimiocinas são localmente produzidas pelos tecidos através da 

influência de citocinas inflamatórias e fatores de crescimento, e atuam nos leucócitos 

através da proteína G acoplada na membrana. Elas são produzidas por quase todos 

os tipos de células, mas em combinações e quantidades distintas.  As subfamílias 

CCR e CXCR são consideradas as maiores, podendo ser denominadas de CCR1 a 

CCR10 e de CXCR1 a CXCR6 respectivamente (47).  

O funcionamento das quimiocinas é realizado através da ligação com 

receptores específicos acoplados a proteína G da membrana plasmática das células 

alvo. Essa ligação ativa vias de sinalização que fazem com que os leucócitos possam 

se aderir a locais específicos nos vasos sanguíneos e depois sejam extravasados em 

determinados tecidos/órgãos. O conjunto, quimiocina, receptor e moléculas de adesão 

são capazes de determinar quais serão os leucócitos presentes e  qual o seu destino 

(48). 

Assim, quando as quimiocinas se ligam aos respectivos receptores acoplados 

na proteína G e na membrana plasmática das células alvo, resulta em uma 

reorganização do citoesqueleto e adesão de células endoteliais, o que leva a migração 

dessas células. Dessa forma, uma outra função para as quimiocinas é a regulação 
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tecidual fora da medula hematopoiética, participando da angiogênese, formação de 

orgãos, desenvolvimento, crescimento e metástase tumoral (49,50).   

 A ligação da quimiocina com seu respectivo receptor não se limita a atuar 

apenas sobre os leucócitos, mas também promove degranulação, transcrição de 

genes, efeitos mitóticos e apoptóticos. Receptores de quimiocinas são encontrados 

em vários tipos celulares extramedulares, como células endoteliais, células da 

musculatura lisa, células estromais, epiteliais e neurais, ampliando seu leque de 

funções quanto ativados. (49). 

Com relação as células tumorais, pensa-se, portanto, que essas células 

poderiam utilizar mecanismos mediados por quimiocinas, como aqueles que regulam 

o tráfego de leucócitos, durante o processo de metástase. As células tumorais 

expressam um padrão distinto de receptores de quimiocinas funcionalmente ativos 

que proporcionariam o crescimento tumoral através da angiogênese, e por último 

proporcionaria invasão e metástase atuando diretamente na migração das células 

tumorais (50).  

 

2.5 CXCR4: receptor de quimiocina 
 
 

Os receptores de quimiocina são proteínas de domínio transmembranar que 

interagem com citocinas específicas conhecidas como quimiocinas. Muitas dessas 

quimiocinas estão envolvidas na quimiotaxia celular, e a ativação de seu receptor leva 

ao rearranjo do citoesqueleto e migração de células para locais que são fontes de 

quimiocinas (8).   

As quimiocinas e seus receptores desempenham um papel importante na  

transformação e progressão de doenças malignas, incluindo neoplasias que acomete 

a região de cabeça e pescoço, através de alteração na expressão das citocinas e 

fatores de crescimento (6).  

A quimiocina SDF-1, também conhecida como CXCL12, pertence ao grupo 

homeostático, que controla a movimentação de células hematopoiéticas e a 

arquitetura dos tecidos linfoides. Ela é expressa em tecidos embrionários e adultos, e 

seus níveis mais altos, são encontrados em órgãos como fígado, pâncreas, baço e 

coração (7).  
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Dessa forma a secreção constitutiva pelas células estromais da medula óssea 

é a principal fonte de CXCL12 em adultos. Essas células criam nichos para que as 

células tronco hematopoiéticas e seus progenitores possam crescer e  diferenciar, e 

a responsabilidade quimiotática entre essas células é restrita ao CXCL12 (51). Assim, 

a presença de CXCL12 em áreas lesionadas é um evento crucial para uma possível 

reparação local através do recrutamento de células tronco. Sua presença também 

facilita o desenvolvimento e a neovascularização tumoral, através do recrutamento de 

células dendríticas para o local e indução de angiogênese desempenhando 

importante papel em vários processos fisiopatológicos como sobrevivência e 

movimentação de células do sistema imunológico, na patogênese tumoral, apoiando 

o desenvolvimento e disseminação de células tumorais (8,11,52,53). 
O CXCR4 é um receptor que se acopla na proteína G, especifico para a 

quimiocina CXCL12 (SDF-1). Seu gene está localizado no cromossomo 2 e ele foi 

identificado pela primeira vez na membrana celular de leucócitos do sangue periférico. 

Ele é altamente expresso em uma grande variedade de tipos celulares incluindo 

linfócitos, células epiteliais, endoteliais e hematopoiéticas, fibroblastos e células 

neoplásicas. O CXCR4 participa da quimiotaxia de linfócitos em áreas de inflamação 

que podem promover quimiotaxia para células cancerígenas (7,8).  

Além dos papeis bem definidos durante a o processo de hematopoiese e 

resposta imune, o CXCR4 juntamente com o seu ligante,  participam de vários 

processos fisiológicos como por exemplo formação de células germinativas, 

angiogênese e processos alguns processos patológicos, como doenças inflamatórias 

(artrite reumatoide) infecção pelo HIV, e Síndrome de WHIM (ou Warts, 

Hypogammaglobulinemia, Immunodeficiency, and Myelokathexis syndrome) (7,53). 

A expressão basal do CXCR4 tem a transcrição regulada por 2 fatores: o  NRF-

1 (Fator Nuclear Respiratório- 1) e Yang Yang 1 (YY1) responsável pela regulação 

negativa. Aumento e melhora da transcrição vem sendo notada na presença de 

diferentes moléculas de sinalização, como algumas citocinas (IL-2, IL-4, IL-7, IL-10, 

IL-15, TGF-b), fatores de crescimento (VEFG, bFGF) e mensageiros secundários 

(cálcio e AMP cíclico). De modo oposto, observa-se diminuição da sua transcrição na 

presença de outras citocinas como TNF-a, INF-g e IL-1 (7,54).  

A ligação do CXCL12 com o CXCR4 ocorre através de um mecanismo que é 

dividido em 2 fases: O primeiro contato entre o CXCL12 e seu receptor induz uma 

mudança conformacional, que força a quimiocina a se ligar em um receptor de bolso 
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(“pocket receptor”) facilitando essa interação. Em seguida o receptor sofre uma 

segunda mudança conformacional que ativa a proteína G trimérica intracelular através 

da dissociação da proteína G do dímero. Foi verificado também que o CXCR4 pode 

sinalizar uma via independente da proteína G (7,54). 

A interação CXCL12-CXCR4 requer a integralidade das duas moléculas, então 

a presença de algumas proteases pode impedir essa ligação, por exemplo durante 

respostas inflamatórias, ou por proteases expressas na superfície celular, devido a 

capacidade de cortar resíduos terminais necessários para a interação com o CXCR4. 

Esses fatores regulam negativa ou positivamente o receptor e são capazes de 

influenciar a via de sinalização CXCL12-CXCR4 (54). 

A ligação CXL12-CXCR4 ativa várias vias de sinalização que resulta em várias 

respostas como aumento de cálcio intracelular, transcrição de genes, quimiotaxia, 

sobrevivência celular e proliferação (55). Com essas características, essa ligação faz 

parte de um eixo biológico em que a participação está relacionada a vários tipos de 

câncer devido a um aumento na sobrevivência de células tumorais, proliferação e 

migração dessas células (metástase) correlacionando a um pior prognóstico em várias 

neoplasias incluindo câncer de mama, pulmão, colorretal entre outros (6,7,9–11).  

A alta expressão de CXCR4 está sendo relacionada com o estágio da doença, 

pior prognóstico, TNM avançado e metástase regional e a distância em diferentes 

tumores (55). Em estudo realizado por Mirisola e colaboradores (56), foi analisado a 

expressão do CXCL12 E CXCR4 em amostras de câncer de mama e foi demonstrado 

que a expressão do CXCR4 não está relacionado a sobrevida livre de doença, ao 

contrario da expressão do CXCL12. Niu et al. (57) mostraram em estudo in vitro que 

a diminuição da expressão do CXCR4 em câncer de laringe inibiu o crescimento 

celular e concomitantemente diminuiu a invasão e migração celular. No estudo de 

Zheng et al. (55) sugeriu que o CXCR4 tem um importante papel na progressão do 

câncer colorretal através da mediação na adesão de células tumorais.  A respeito do 

câncer de pulmão, foi publicado um estudo in vitro que a ativação do eixo CXCL12-

CXCR4 induz a migração celular, e a inibição do CXCR4 suprime o crescimento 

tumoral e formação de metástases (58). 

Com relação aos cânceres que se localizam na região de cabeça e pescoço, 

principalmente o de cavidade oral, vemos poucas pesquisas relacionando-os com o 

CXCR4. No ano de 2016, foi publicado um estudo de coorte realizado com um grupo 

de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, mostrando que a alta expressão do 
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CXCR4 pode ser considerada um fator prognóstico negativo para esse grupo de 

neoplasia, devido a possibilidade de disseminação metastática. O grupo cita ainda 

que o CXCR4 pode ser um possível alvo terapêutico para controle de metástase (59). 

Apesar desse estudo, e do número crescente de estudos e pesquisas relacionando o 

CXCR4 com várias neoplasias, com relação ao câncer de cavidade oral pouco se 

sabe até o momento. 

 

  



31 
 

3 PROPOSIÇÃO 
 
 

A proposição desse trabalho é analisar a marcação imuno-histoquímica do 

receptor de quimiocina CXCR4 em casos de carcinoma epidermoide de cavidade oral, 

e relaciona-la com variáveis clínicas e histológicas.  

3.1 Objetivos específicos:  
 

1. Analisar, em microscópio de luz, cortes histológicos dos casos que compõe o 

TMA quanto ao infiltrado inflamatório, infiltração linfocitária grau de 

diferenciação histológica. 

2. Analisar a marcação imuno-histoquímica para CXCR4 em lâminas de TMA em 

área tumoral, fronte de invasão e epitélio não tumoral (margem). 

3. Relacionar os achados histológicos e imuno-histoquímicos com os dados 

clínicos dos pacientes.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

4.1 Análise Morfológica 
 
 

Foram avaliados 94 casos de CEC de pacientes oriundos do Hospital Heliópolis 

e do Hospital das Clínicas localizado na cidade de São Paulo. A localização do tumor, 

em língua ou assoalho bucal, e a presença dos hábitos de tabagismo e etilismo foram 

utilizados como critério de inclusão, independente da classificação TNM. 

Os blocos, referentes aos casos, foram processados para obtenção de cortes de 

3µm de espessura e corados com hematoxilina e eosina (HE). Em seguida foram 

dispostos em lâminas de TMA. Os TMAs e o anticorpo utilizados foram montados e 

adquiridos para o projeto intitulado “Fatores ambientes clínicos, histopatológicos e 

moleculares associados ao desenvolvimento e ao prognóstico de carcinomas 

epidermoides de cabeça e pescoço” do GENCAPO (FAPESP no 2004/12054-9 e 

2010/05168-0) aprovados conforme o parecer em anexo (Anexo A).  

Os espécimes da excisão cirúrgica tiveram avaliados o grau de infiltrado 

inflamatório na região tumoral, presença ou não de infiltração linfática e grau de 

diferenciação histológico (20,25,26).  

A infiltração inflamatória tumoral foi classificada como escassa (+) (células 

esparsas, pequenas áreas entre as ilhas tumorais ou margeando o tumor) ou 

moderada (++) (áreas mais largas, espessas ou contínuas entre as ilhas tumorais ou 

margeando o tumor) (26). 

A infiltração linfática foi classificada como presente, quando células tumorais 

estavam presentes nos vasos linfáticos ou ausente. 

O grau de diferenciação histológico foi classificado em pouco ou bem diferenciado 

de acordo com grau de queratinização e atipias celulares, conforme proposto pela 

OMS (20). 

 

4.2 Obtenção das lâminas de TMA 
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Foi realizado corte histológico do tumor, corado em H&E, e áreas 

representativas das células que compunham a neoplasia, bem como do epitélio não 

tumoral e da fronte de invasão, foram marcadas nas lâminas obtidas dos 94 casos 

utilizando-se um microscópio Zeiss (Zeiss, Jena, Germany) com objetiva de 

marcação. Foi feita punção dos blocos doadores com uma agulha de 1 mm e os 

cilindros transferidos para o bloco receptor com espaçamento de 0,2 mm utilizando-

se um equipamento manual (Manual Tissue Arrayer, Beecher Instruments, Silver 

Springs, MD, USA). Foram então obtidos cortes de 3 µm do bloco receptor e 

transferidos com o auxílio de uma fita adesiva para lâminas silanizadas. As lâminas 

foram mergulhadas em uma camada de parafina para evitar a oxidação e mantida em 

um freezer -20° C até o uso.  

 

4.3 Reação Imuno-histoquímica 
 
  

Cortes de 3 µm de espessura foram obtidos dos blocos de parafina e 

colocados em lâminas previamente silanizadas. Os cortes foram desparafinizados em 

três banhos de xilol à temperatura ambiente por 10 minutos cada e reidratados em 

banhos descendentes de etanol absoluto (95%, 90% e 85%) durante três minutos 

cada. Em seguida, foram lavados em água destilada durante 5 minutos. 

A recuperação antigênica foi realizada com solução de ácido cítrico (10mM, 

pH 6,0, 95oC, 30 min). 

O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado utilizando-se solução de 

peróxido de hidrogênio 20 volumes associada ao metanol, na proporção de 1:1, em 

que as lâminas serão mergulhadas em dois banhos, de 15 minutos cada. 

Para a reação com o anticorpo anti-CXCR4 (ab124824, ABCAM, EUA) as 

etapas seguintes (incubação do anticorpo primário, do anticorpo de ligação e 

complexo terciário, coloração e contra-coloração) foram realizadas automaticamente 

por meio do sistema de coloração universal Autostainer Dako (Dako, Carpinteria 

EUA). Após a acomodação das lâminas no equipamento, houve a incubação com o 

anticorpo primário, diluído em solução de Tris pH 7,4 acrescido de BSA 1% (albumina 

bovina e azida sódica), na proporção de 1:250. Como anticorpo secundário e 

complexo de melhoria da marcação, foi utilizado o Envision (Dako, Carpinteria EUA). 
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Os cortes foram revelados com diaminobenzidina (DAB) e contra-corados com 

hematoxilina de Mayer. 

Posteriormente, foi realizada a desidratação em cadeia ascendente de álcool 

etílico, diafanização em dois banhos de xilol e montagem automática das lâminas 

por meio do equipamento Tissue Tek SCA (Sakura Seiki, Nagano Japão). 

 

4.4 Análise semi-automatizada da marcação imuno-histoquímica 
 
 

Os TMAs de cada reação imuno-histoquímica foram escaneados em escâner 

modelo ScanScope XP (Aperio- Leica Biosystems) em lente objetiva de 20x. Para 

cada caso tinha em média 5 spots representando as diversas áreas do tumor (margem 

não tumoral, tumor e fronte de invasão) e, a imagem de cada spot, foi submetida a 

deconvolução do espectro RGB, para separar a cor azul da hematoxilina e a cor 

marrom, referente à coloração pelo DAB. Para tanto, foi utilizado um  “plugin” (60), no 

programa Image J (1.49u, National Institute of Health), o qual foi idealizado com base 

no trabalho de Ruifrok e Johnston (61).  

Para se obter a densidade dos tons de marrom, inicialmente foi estabelecido, para 

a proteína em estudo, o intervalo de tons de marrom que indicassem marcação 

discreta, moderada ou intensa. Para tanto, foi realizada previamente análise semi 

quantitativa subjetiva, classificando as marcações como discreta, moderada ou 

intensa. Em seguida, com base nessa classificação preliminar, foram selecionados os 

tons discretos, moderados e intensos a partir do histograma de tons presentes em 

cada spot. O quadro abaixo (Quadro 4.1) mostra o intervalo de tons estabelecido para 

a proteína analisada.  
 

Quadro 4.1- Intervalo de tons estabelecidos para a proteína analisada 

 Tons intensos Tons 
moderados 

Tons discretos 

CXCR4 0 - 130 131 - 185 186 - 230 
 

Após estabelecido o intervalo de seleção para indicar cada intensidade de 

marcação, o escore final da intensidade foi calculado a partir da fórmula: 
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               [(quantidade de pixels X escore) / área de interesse] X 100 

 

A quantidade de pixels foi aquela obtida a partir da seleção do intervalo de tons 

de marrom; o escore foi aquele referente à intensidade de marcação (1 para discreto, 

2 para moderado e 3 para intenso); e a área de interesse foi a área do spot ocupada 

pelo tumor. Esse método foi baseado em Varghese et al. (62), no qual foi desenvolvido 

“plugin” para análise automatizada da coloração imuno-histoquímica. Nesse “plugin”, 

a maior porcentagem de tons presentes na área de interesse determinava o escore 

final.  

Em função disso, determinamos que, havendo 5% ou mais de tons intensos 

presentes no spot este seria classificado como de marcação intensa, 

independentemente da porcentagem dos demais tons. Se os tons intensos não 

atingiam 5%, observava-se em seguida a porcentagem dos tons moderados, a qual 

também deveria atingir 5% ou mais para que o spot fosse classificado como de 

marcação moderada. Por fim, caso os tons moderados fossem <5%, o spot era 

classificado como de marcação discreta. Se os tons discretos fossem menores que 

0.5%, a imagem era então considerada negativa. 

Toda a análise descrita anteriormente foi realizada sem conhecimento da 

classificação das regiões do tumor analisadas, as quais poderiam ser da margem 

tumoral, do fronte de invasão, de região de tumor bem diferenciado e de tumor pouco 

diferenciado. 

Após a obtenção dos tons de marcação, para fins didáticos e estatísticos, 

agrupamos as marcações encontradas em fracamente positiva e fortemente positiva 

e todos os spots pertencentes a um mesmo caso foram agrupados e receberam uma 

classificação única para cada uma das variáveis analisadas.  

 

 

4.5 Metodologia Estatística 
 
 

 As informações obtidas foram organizadas em um banco de dados 

informatizado com auxílio do programa estatístico “R” (63). 
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Foi feita análise descritiva dos dados referentes a sexo, idade, estadiamento 

TNM, localização do tumor e hábitos de tabagismo e etilismo. Os dados foram 

comparados entre si por meio do teste do qui-quadrado (Tabela 5.1). 

Em seguida, foi realizada análise comparativa entre a intensidade de marcação 

imuno-histoquímica para CXCR4 com gradação histológica, fronte de invasão, 

margem, infiltração em vasos sanguíneos, linfáticos e perineural, intensidade de 

inflamação no tumor, estadiamento T e N e hábitos de tabagismo e etilismo. Para 

tanto, foram mantidas as gradações, fracamente positivo e fortemente positivo, e os 

casos negativos foram agrupados juntamente com os fracamente positivos (Tabela 

5.2). Essas comparações foram feitas utilizando-se o teste do qui-quadrado.  

Utilizou-se o teste de log-rank para comparação da curva de sobrevida global 

em 5 anos em função da marcação imuno-histoquímica de CXCR4. Utilizou-se a curva 

de Kaplan-Meier para a apresentação dos resultados. Para comparação múltipla de 

variáveis prognósticas com a sobrevida global, foi utilizada a análise de regressão 

proporcional de Cox.   

Foi adotado nível de significância de 5% para todos os testes, sendo 

considerados significativos os valores de p ≤ 0,05.  
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5 RESULTADOS 
 
 

5.1 Caracterização da amostra 
 
 

A amostra dessa pesquisa foi constituída por 94 casos de CEC oriundos do 

Hospital Heliópolis e do Hospital das Clínicas, ambos localizados na cidade de São 

Paulo- SP (Brasil). Foram incluídos apenas pacientes que se encaixaram nos critérios 

estabelecidos de acordo com o perfil epidemiológico dessa neoplasia (Apêndice A). 

Conforme mostrado na tabela 5.1, dos 94 casos estudados, 89,4% (n=84) eram 

pacientes do sexo masculino, 7,4% (n=7) do sexo feminino e 3,2% (n=3) estavam sem 

essa informação. A idade dos pacientes variou entre 37 e 88 anos, com uma média 

de 57,3 anos. Com relação aos hábitos, a grande maioria era tabagista (80,9%; n=76) 

e etilista (71,3%; n=67). A outra parte da amostra era ex-tabagista e ex-etilista. 

Quanto ao tamanho do tumor, 62,8% (n=59) eram T3 e T4, e 59,6% (n=56) 

apresentavam linfonodos positivos no momento do diagnóstico. A maioria dos casos 

(76,8%; n= 73) não apresentavam metástase a distância. Dos casos analisados, 

64,9% (n=61) foram classificados histologicamente como “Bem Diferenciado” e 36,2% 

(n=34) dos tumores estavam localizados em língua.  
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Tabela 5.1 - Características gerais dos pacientes, estadiamento tumoral 
e local de acometimento (n=94) 

 
Gênero N % Valor de p 
Masculino 84 89.4  
Feminino 7 7.4  
Sem dado 3 3.2 <0.001 
Idade (média e DP) 57.3 9.2  
Tamanho    

1 e 2 33 35.1 0.035 
3 e 4 59 62.8  
Sem dado 2 2.1  

Nódulos linfonodais    
Negativos 36 38.3 0.112 
Positivos 56 59.6  
Sem dado 2 2.1  

Metástase    
0 73 76.8  
X 4 4.2 <0.001 
Sem dado 18 18.9  

Gradação histológica    
Bem diferenciado 61 64.9  
Pouco diferenciado 31 33.0 0.014 
Sem dados 2 2.1  

Local    
Língua 34 36.2  
Assoalho 17 18.1  
Língua e assoalho 8 8.5  
Lingua e rebordo alveolar 13 13.8 <0.001 
Língua e orofaringe 4 4.3  
Outros locais 4 4.3  
Sem dado 14 14.9  

Tabagismo    
Sim, no passado 17 18.1 <0.001 
Sim, no presente 76 80.9  
Sem dado 1 1.1  

Etilismo    
Sim, no passado 25 26.6  
Sim, no presente 67 71.3  
Não 2 2.1 <0.001 
Sem dado 1 1.1  
    

Valor de p pelo teste do c2. Significante quando p<0.05. 
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5.2 Análise Morfológica 
 

 

Após a gradação histológica de todos dos casos, verificou-se que 48,9% (n=46) 

dos tumores tinham um infiltrado inflamatório classificado como escasso nas regiões 

intra e peri tumoral. A maioria (85,1%; n=80) não apresentou infiltração sanguínea e 

57,4% (n=54) não mostrou vasos linfáticos infiltrados. Com relação a infiltração 

perineural, verificou-se que 57,4% 9 (n=54) apresentavam essa invasão (Tabela 5.2).  

Por fim, foi visto a marcação imuno-histoquímica para o CXCR4 mostrando que 

74,4% (n=70) das amostras evidenciaram uma marcação fortemente positiva para a 

proteína (Tabela 5.2). 

 
Tabela 5.2 - Características histopatológicas quanto a grau de inflamação, infiltração 

sanguínea, linfática e perineural e frequência de casos negativos, fracamente e 
fortemente positivos para CXCR4 (n=94) 

 
 N  % Valor de p 
Inflamação    

Negativa/Escassa 46 48.9  
Moderada 39 41.5 0.529 
Sem dados 9 9.6  

Infiltração sanguínea    
Sim 11 11.7  
Não 80 85.1 <0.001 
Sem dados 3 3.2  

Infiltração linfática    
Sim 33 35.1  
Não 54 57.4 0.082 
Sem dados 7 7.4  

Infiltração perineural    
Sim 54 57.4  
Não 37 39.4 0.181 
Sem dados 3 3.2  

Marcação imuno-histoquímica para CXCR4    
Negativo/Fracamente positivo 24 25.5 <0.001 
Fortemente positivo 70 74.4  

           Valor de p pelo teste do c2. Significante quando p<0.05. 
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5.3 Resultados da Análise Comparativa 
 

 

Com o intuito de correlacionar a intensidade de marcação imuno-histoquímica 

com as variáveis estudadas, foi realizado o teste do qui-quadrado.  

A marcação do CXCR4 foi verificada nas regiões de tumor, e também em 

epitélio classificado como não tumoral (margem). Em 71,1% (n=37) dos casos 

observou-se uma marcação negativa/fracamente positiva para a proteína, mostrando 

uma significância estatística (p=0,011) (Tabela 5.3).  

Na região de fronte de invasão tumoral, observou-se uma distribuição bem 

próxima de casos com marcação fracamente positivos (52,5%) e fortemente positiva 

(47, 5%), não indicando uma associação estatisticamente significante (p=0,715) 

(Tabela 5.3).  

Com relação a gradação histológica, o valor p foi significante (p= 0,049) para 

os casos “Bem diferenciados” e que apresentaram uma marcação fortemente positiva 

para o CXCR4 (53,3%; n=49) (Tabela 5.3).  

Quando se comparou o tamanho dos tumores (T1/T2 com T3/T4), observou-se 

que 49,5% (n=45) eram T3 e T4 e tinham uma marcação fortemente positiva, porém 

essa associação não mostrou significância (p=0,255) (Tabela 5.3).  

A variável nódulos linfonodais também não evidenciou uma associação 

estatística significante (p=0,079). Nela, 48,9% (n=45) dos casos com positividade 

apresentavam uma marcação fortemente positiva para o CXCR4 (Tabela 5.3). 

Com relação as variáveis histopatológicas, houve significância ao relacionar a 

presença de inflamação com a expressão da proteína (p= 0,021). 39,5% (n=34) dos 

casos com marcação fortemente positiva, apresentavam um grau de inflamação 

considerada moderada (Tabela 5.3). 

Analisando a presença de invasão sanguínea e linfática também não houve 

uma associação estatística significante (p= 0,563 e p=0,177 respectivamente). 64,8% 

(n=59) não apresentaram infiltração sanguínea e expressavam fortemente a proteína. 

Com relação a infiltração linfática, 49,4% (n=43) também não apresentavam infiltração 

e marcavam fortemente a proteína (Tabela 5.3).  

Já a variável infiltração perineural, na maioria dos casos em que ela estava 

presente, havia também uma marcação fortemente positiva para a proteína (42,9%, 

n=39), entretanto não houve associação estatística entre as variáveis (Tabela 5.3).  
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As últimas variáveis a serem analisadas foram tabagismo e etilismo. No 

tabagismo, foi visto que 60,2% (n= 56) dos pacientes que fumavam no presente, 

apresentaram uma marcação fortemente positiva para a proteína, não evidenciando 

uma associação estatística (p= 0,812) (Tabela 5.3). 

Analisando o etilismo, 54,8% (n=51) haviam feito uso do álcool no passado e 

marcavam fortemente a proteína CXCR4, mostrando uma significância estatística 

entre as variáveis (p menor que 0,001) (Tabela 5.3).  
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Tabela 5.3 - Associação entre marcação imuno-histoquímica para CXCR4 e variáveis 

relacionadas a localização em margem ou fronte de invasão, estadiamento 
histológico e clínico, características histopatológicas e hábitos de tabagismo e 
etilismo 

 
 Marcação imuno-histoquímica para CXCR4 - N (%) 
N (%) Negativo/Fracamente 

positivo 
Fortemente 

positivo 
Valor de p 

Margem (n=52) 37 (71.1) 15 (28.8) 0.011 
Fronte de invasão (n=80) 42 (52.5) 38 (47.5) 0.715 
Gradação histológica (n=92)    

Bem diferenciado 12 (13.0) 49 (53.3) 0.049 
Pouco diferenciado 12 (13.0) 19 (20.7)  

Tamanho (n=91)    
T1 e T2 11 (12.0) 13 (14.3) 0.255 
T3 e T4 22 (24.1) 45 (49.5)  

Nódulos linfonodais (n=92)    
Negativos 13 (14.1) 23 (25.0) 0.079 
Positivos  11 (11.2) 45 (48.9)  

Inflamação (n=85)    
Negativa/escassa 17 (19.8) 29 (33.7) 0.021 
Moderada 6 (7.0) 34 (39.5)  

Infiltração sanguínea (n=91)    
Não 21 (23.0) 59 (64.8) 0.563 
Sim 2 (2.2) 9 (9.9)  

Infiltração linfática (n=87)    
Não 11 (12.6) 43 (49.4) 0.177 
Sim 11 (12.6) 22 (25.3)  

Infiltração perineural (n=91)    
Não 9 (9.9) 28 (30.8) 0.713 
Sim 15 (16.5) 39 (42.9)  

Tabagismo (n=93)    
Sim, no passado 4 (4.3) 13 (14.0) 0.812 
Sim, no presente 20 (21.5) 56 (60.2)  

Etilismo (n=93)    
Sim, no passado 7 (7.5) 51 (54.8) <0.001 
Sim, no presente 16 (17.2) 19 (20.4)  
    

             Valor de p pelo teste do c2. Significante quando p<0.05. 



45 
 

5.4 Análise da Sobrevida 
 
 

Não houve associação entre marcação imuno-histoquímica de CXCR4 e 

sobrevida global de 5 (c2= 0.3, p=0.565) e 10 anos (c2= 0.2, p=0.632). Utilizou-se o 

teste de log-rank para comparação das curvas e, a Figura 5.4, ilustra a curva de 

Kaplan Meier para a sobrevida global de 5 anos segundo a marcação imuno-

histoquímica para CXCR4. 

 
Figura 5.1 - Curva Kaplan-Meier para a sobrevida global em 5 anos e teste de log-rank para 

comparação das curvas em função da marcação imuno-histoquímica de CXCR4 
 

 

 
 

Na análise de regressão proporcional de Cox, utilizando-se as variáveis 

tabagismo no presente, etilismo no presente, tamanho 3/4, nódulos linfonodais 

positivos, idade >60 anos, gradação histológica "pouco diferenciado" e marcação 

imuno-histoquímica "fortemente positiva", somente gradação histológica "pouco 
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diferenciado" e tamanho 3/4 impactaram na sobrevida global em 5 anos (p=0,002 e 

p=0,015 respectivamente) (Tabela 5.4). 

 
Tabela 5.4 - Análise de regressão proporcional de Cox para a sobrevida global 

 
Variável R2 IC 95% Valor de p 

nódulos linfonodais positivos 2.59 1.00-6.69 0.048 

tamanho 3/4 2.97 1.45-6.06 0.015 

pouco diferenciado 2.12 1.15-3.91 0.002 

 

 

As Figura 5.2 e 5.3 mostram a curva de Kaplan-Meier para a sobrevida global 

de 5 anos segundo a gradação histológica e o tamanho, respectivamente. 
  

Figura 5.2 - Curva Kaplan-Meier para a sobrevida global em 5 anos e teste de log-rank para 
comparação das curvas em função da gradação histológica dos tumores. 
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Figura 5.3 - Curva Kaplan-Meier para a sobrevida global em 5 anos e teste de log-rank para 
comparação das curvas em função da gradação histológica dos tumores 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

 Apesar de todos os avanços e pesquisas nos últimos anos a respeito do CEC, 

a imprevisibilidade em seu quadro evolutivo caracterizado por diferentes respostas e 

evoluções a partir de um mesmo protocolo de tratamento e o alto índice de 

mortalidade, nos traz questionamentos sobre outros fatores que podem atuar no 

comportamento clínico dessa neoplasia como, fatores relacionados ao próprio 

hospedeiro e fatores relacionados ao microambiente tumoral. Sob essa perspectiva, 

tem-se buscado investigar potenciais marcadores biológicos que são capazes de 

elucidar seu comportamento clínico na tentativa de predizer o prognóstico e até 

mesmo atuar como um possível alvo terapêutico (7).  

No MAT, células cancerígenas provenientes ou não de metástase tendem a 

expressar receptores de quimiocinas em alguns tipos de carcinoma, como de mama 

e próstata. As quimiocinas e seus receptores exercem um importante papel no tráfego 

de leucócitos principalmente em locais de inflamação, infecção, injúria tecidual, celular 

e crescimento tumoral (5,50,64).  

 Dentre os diversos marcadores que estão sendo estudados como possíveis 

preditores do comportamento tumoral, o CXCR4 se destaca. O CXCR4 atua como um 

receptor de quimiocina específico para o SDF-1 (CXCL-12) atuando na migração e 

proliferação celular. Estudos recentes sugerem que essa proteína pode regular a 

função de outros tipos celulares, como a migração de células neoplásicas. Células de 

vários tumores, de origem epitelial, mesenquimal e hematopoiética, expressam 

CXCR4 e essa expressão estaria diretamente ligada na migração dessas células para 

sítios metastáticos, aumentando sua sobrevivência através do estabelecimento de 

condições satisfatórias promovidas por citocinas/quimiocinas (65). Porém, poucos 

estudos tentam relacionar a expressão do CXCR4 no tumor primário com variáveis 

clínicas e histopatológicas. Assim, baseado nesse contexto, nosso estudo se propôs 

a estudar a imunomarcação do CXCR4 e sua associação com parâmetros clínicos e 

histopatológicos em carcinomas epidermoides de boca. 

 A amostra selecionada para este estudo constitui-se de 94 casos de CEC. 

Destes casos, 89,4% (n=84) correspondem a pacientes do sexo masculino, com uma 

idade média de 57,3 anos. Toda a amostra se caracterizava por pacientes tabagistas 

(80,9%) ou ex-tabagistas (18,1%) e a grande maioria também era etilista (71,3%) ou 
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ex-estilista (26,6%).  Em 36,2% (n=34) dos casos, a localização do tumor era língua e 

em 18,1% (n=17) em assoalho bucal. Esses dados mostram que o perfil da amostra 

se assemelha aos dados epidemiológicos que vem sendo apresentado nos últimos 

anos para o CEC (como sexo e localização) e também apresenta o seu principal fator 

de risco: o tabagismo que, juntamente com o etilismo, pode exercer um efeito 

sinérgico (66–68). 

 A língua e o assoalho bucal são os dois sítios de maior acometimento do CEC, 

apresentando altos índices de morbidade e mortalidade, por isso optamos por 

selecionar a maioria dos pacientes com acometimento da doença nesses locais. O 

CEC nestes dois locais tem sido descrito como mais agressivo, com o maior potencial 

de metástase regional, muito provavelmente devido a peculiaridades anatômicas. Em 

nosso estudo, 62,8% (n=59) dos casos apresentavam no momento do diagnóstico, 

tamanho de tumor T3 ou T4 e 35,1% (n= 33) apresentavam tamanho T1 ou T2. 

Destes, 59,6% (n=56) apresentavam comprometimento linfonodal. O elevado 

números de  tumores em estágios mais avançado se assemelha a outros estudos 

descritos na literatura provavelmente por conta do diagnóstico tardio devido a falta de 

sinais e sintomas, e dificuldade de detecção da lesão por conta de profissionais da 

área (21,67,69). 

 Em relação a análise da marcação da proteína selecionada para o estudo, 

optou-se pela avaliação o grau de marcação utilizando ferramentas do programa 

Image J (1.49u, National Institute of Health), o qual foi idealizado com base no trabalho 

de Ruifrok e Johnston (61).  Seguindo essa metodologia, observou-se que a grande 

maioria dos casos, 74,4% (n=70), apresentou uma marcação fortemente positiva para 

o CXCR4 contra 25,5% (n=24) dos casos com marcação fracamente positiva. Os 

casos que tiveram marcação negativa (5 casos), foram colocados juntamente com os 

fracamente positivos para melhor elucidação, evidenciando que praticamente todos 

os casos que foram incluídos nesse trabalho apresentam uma marcação positiva para 

essa proteína. Esse resultado corrobora com os achados de Meng e colaboradores 

(70) em que 62,6% dos casos de CEC mostraram expressão para o CXCR4 e com os 

achados de Almofti et al. (71) cuja expressão foi de 57,3%, mostrando que, assim 

como em outros tumores, o CXCR4 é altamente expresso nas células neoplásicas do 

CEC.  

 Nos últimos anos, além de verificar a expressão ou não dessa proteína, tem se 

buscado verificar sua intensidade (grau) de marcação pois, tem-se evidencias que 
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uma marcação forte do CXCR4 estaria ligado a uma pior sobrevida em tumores 

gástricos, por exemplo (72). Como vimos o CXCR4 é marcado fortemente nas células 

neoplásicas, porém tem uma marcação fraca ou negativa em epitélio não tumoral 

(mucosa normal). Essa marcação fracamente positiva foi vista em 71,1% (n=37) dos 

casos, de um total de 52 amostras de epitélio não tumoral, dando um resultado 

estatisticamente significante (p=0,011). Esse resultado pode ser explicado pelo fato 

de que as células neoplásicas tentam mimetizar o movimento celular normal como 

uma estratégia para driblar as defesas do organismo e, devido as mutações genéticas 

e mudanças transcricionais que são muito mais elevadas nessas células, por isso 

pode ocorrer uma maior expressão do CXCR4 e de outros receptores como CCR7, 

corroborando com a hipótese de que essa proteína pode ser utilizada sim para 

distinguir áreas tumorais de áreas livres de tumor (73)(65) (74). 

A superexpressão do CXCR4 em vários tipos de tumores quando comparado 

ao tecido normal, levou pesquisadores a pensar que esse receptor poderia interferir 

no comportamento clínico, podendo desempenhar um papel crucial no processo de 

metástase devido a sua capacidade de aumentar a invasividade (72,75). Pensando 

nisso, optou-se por também analisar a marcação do CXCR4 na região de fronte de 

invasão do tumor. A fronte de invasão do tumor é a região mais profunda (mais longe 

da margem) que tem células neoplásicas. Essa região é descrita como pouco 

diferenciada e com maior capacidade de invasão devido ao fato de que as células 

epiteliais que se apresentam mais coesas e polarizadas começam a exibir 

características de células mesenquimais, como por exemplo não polarização e maior 

mobilidade, fenômeno  conhecido como transição epitélio-mesenquimal (TEM) (76).  

A nossa hipótese era encontrar um maior número casos com alta marcação do 

CCXR4 nessa região, porém verificamos que 52,5% (n=47) dos casos tinham uma 

marcação fracamente positiva para a proteína, contra 47,5% com marcação 

fortemente positiva. Com essa pequena diferença, não houve significância estatística 

nessa relação, e a hipótese não foi confirmada.   

Na literatura, em estudos com outros tipos de tumor, o CXCR4 é mais expresso 

em áreas pouco diferenciadas o que, segundo os autores, favorece a migração dessas 

células para áreas de metástase regionais ou a distancia, favorecendo uma maior 

capacidade de invasão e influenciando o comportamento clínico da neoplasia (65). 

 As células que expressam o CXCR4 também podem ser estimuladas a migrar 

e invadir células do estroma, endoteliais ou da medula óssea de acordo com um 
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gradiente de concentração positivo para o CXCL-12/SDF-1 (65,70). A expressão do 

CXCL-12 é elevada em órgãos como fígado, pulmão e medula óssea, fazendo deles 

sítios mais comuns de metástases (77).  Nesse estudo não foi analisado a marcação 

de CXCL-12/SDF-1. Porém, sítios como os pulmões, estão entre os mais acometidos 

por metástases de CEC boca.  

 Após caracterizar a amostra diante da imunomarcação do CXCR4, visando 

investigar um possível fator prognóstico, realizou-se testes estatísticos para 

determinar a associação da expressão do CXCR4 com parâmetros clínicos e 

histopatológicos. Evidencias crescentes sugerem que, uma superexpressão do 

CXCR4 estaria ligada a um maior risco de metástase, tanto regional quanto a 

distancia, apresentando assim valor prognóstico em vários tipos de tumores (78). 

Nesse estudo, 53,3% (n=49) dos casos que tiveram uma forte marcação para 

o CXCR4 haviam sido classificados como bem diferenciados, mostrando uma relação 

estatisticamente significante ao comparar com os casos classificados como pouco 

diferenciado (p= 0,049). A correlação da gradação histológica com a marcação do 

CXCR4 já havia sido demonstrada em outros trabalhos (72), porém, diferentemente 

desse resultado, muitas vezes ele era mais expresso nos casos classificados como 

pouco ou moderamente diferenciados, que geralmente estão ligados a um pior 

prognóstico comparado a tumores bem diferenciados. (4). Com base no que está 

sendo publicado nos últimos anos, esperávamos encontrar uma marcação fortemente 

positiva nos casos poucos diferenciados, mas nosso achado foi de encontro a essa 

hipótese, não sendo possível estabelecer essa relação para os casos no nosso 

estudo. 

A classificação histológica do CEC geralmente é feita com base em um sistema 

pré-definido e aceito na literatura. Uma das classificações mais utilizadas e que foi 

empregada nesse trabalho foi a da OMS (20), apesar de ser controverso sua utilização 

para tentar predizer o comportamento clínico da doença. Segundo  Xu et al., (79), a 

graduação do tumor muitas vezes não significa um fator de risco, mas ela pode ser 

utilizada na determinação do plano terapêutico. Por exemplo, na presença de um 

tumor pouco diferenciado, seria indicado uma terapia adjuvante. No trabalho realizado 

por esse grupo, tumores bem diferenciados mostraram-se com menor taxa de 

recorrência e melhor índice de sobrevida. 

Com relação ao tamanho do tumor, observou-se marcação fortemente positiva 

do CCXR4 em 49,5% (n=45) dos tumores classificados como T3 e T4 contra 14,3% 
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(n=13) para tumores classificados como T1 e T2. Apesar dessa diferença, não foi 

observada relação estatisticamente significante quando da comparação entre esses 

grupos. Em relação a metástase linfonodal, 48,9% (n=45) dos casos que 

apresentaram marcação fortemente positiva, tinham linfonodos positivos, contra 

25,0% (n=23) casos linfonodos negativos, mas esses dados também não foram 

estatisticamente significantes. Apesar da maioria dos casos T3 e T4 apresentar 

comprometimento linfonodal e expressar fortemente a proteína estudada, devido a 

falta de significância estatística não pudemos correlacionar a marcação dessa 

proteína com o estágio clínico TNM. Na literatura, essa correlação pode ser 

demostrada através de uma meta-análise em que, a expressão do CXCR4 em 

tumores coloretais, estava relacionada ao TNM, diferenciação tumoral e metástase 

(78). Em amostras de carcinoma renal de células claras dispostos em lâminas de 

TMA, assim como foi feito nesse estudo, a marcação do CXCR4 mostrou significância 

com o tamanho do tumor e, a intensidade de marcação, que também foi dicotomizada, 

mostrou-se elevada em estágios TNM mais avançados, apesar desse achado não ter 

sido estatisticamente significante. Esse mesmo estudo revelou ainda que, a utilização 

do CXCR4 juntamente com o TNM tem um melhor valor prognóstico comparado com 

a utilização isolada dos dois critérios. (77). 

Com relação ao CEC, um estudo realizado em 2007 com 64 casos, 40 

apresentaram positividade para o CXCR4 e, ao analisar a correlação com parâmetros 

clínicos, obteve significância estatística para a presença de metástase linfonodal, tipo 

histológico e o estágio TNM, assemelhando-se em partes com os resultados 

encontrados nesse estudo. Por fim, eles concluíram que o CXCR4 é bastante 

expresso nesse carcinoma e sua expressão está associada a fatores de progressão 

da doença, como invasão e metástase linfonodal (80). Outro estudo publicado em 

2009 com 74 amostras de CEC, 59,4% dos casos tiveram expressão para o CXCR4 

estando essa expressão também correlacionada a presença de linfonodos 

metastáticos (81). O mesmo achado, teve o estudo realizado anteriormente aos 

citados acima por (82), que analisou a expressão do CXCR4 em amostras de 90 

pacientes e mostrou a mesma significância. Já o estudo de Delibasi e colaboradores 

(83) foi um pouco além, e observou a marcação do CXCR4 tanto no tumor primário, 

localizado em língua, quanto no linfonodo metastático do mesmo paciente quanto 

estava presente. Como resultado, foi observado que carcinoma de língua expressa o 

CXCR4, enquanto que o tecido não tumoral tem uma expressão fraca ou negativa e, 



54 
 

o linfonodo positivo, tem uma superexpressão da proteína quando se compara ao 

tecido neoplásico primário. Apesar desses achados, eles concluem que não podem 

correlacionar a expressão do CXCR4 com a progressão do tumor.  

Um outro parâmetro que foi analisado em nosso estudo foi a associação da 

marcação do CXCR4 com o infiltrado inflamatório presente nas regiões intra e 

peritumoral. Dos casos que tiveram o infiltrado inflamatório classificado como 

“moderado”, 39,5% (n=34) apresentaram uma expressão fortemente positiva para a 

proteína estudada, sendo esse resultado estatisticamente significante (p= 0,021). 

Sabe-se que o recrutamento de leucócitos para locais onde há inflamação envolve a 

Interleucina-8 e várias outras citocinas quimiotáticas que atraem e ativam as células 

inflamatórias. Nossa hipótese era a de que o CXCR4, sendo uma citocina inflamatória, 

poderia estar fortemente marcado sob condições inflamatórias ou poderia recrutar 

uma maior quantidade de células inflamatórias em regiões tumorais, o que acabou 

sendo confirmado pela associação entre a marcação fortemente positiva da proteína 

e a presença de um infiltrado inflamatório “moderado” (84).  

O papel e a influencia das células inflamatórias em regiões tumorais é bastante 

controverso na literatura. Sabe-se que o principal mecanismo de defesa anti-tumoral 

é através da morte de células neoplásicas por linfócitos T citotóxicos ou CD8+, porém 

essa imunidade celular pode estar deficiente e contribuir para o crescimento tumoral. 

Então uma maior ou menor atividade inflamatória local, poderia contribuir ou não para 

o desenvolvimento desse tumor, podendo muitas vezes relacionar essa condição ao 

prognóstico do paciente. Porém essa condição ainda não foi totalmente estabelecida 

(26,44).  

Buscamos relacionar também outros parâmetros histopatológicos que são 

utilizados como possíveis preditores do comportamento do tumor e, uma vez 

presentes, estariam ligados a um maior risco de metástase. Sabe-se que o processo 

de infiltração de células neoplásicas em vasos sanguíneos e linfáticos contribuem para 

o desenvolvimento e disseminação dessas células para outros tecidos e órgãos (85). 

Nossos resultados, apesar de não apresentarem significância estatística, mostraram 

que 64,8% (n=59) dos casos que exibiam marcação fortemente positiva para o CXCR4 

não tinham infiltração sanguínea. Apesar do indício, não podemos correlacionar a 

expressão dessa proteína com a ausência de infiltração sanguínea, assim como Albert 

et al. (86), no único trabalho encontrado na literatura que analisou esse parâmetro em 

CEC localizados em língua, também não conseguiu fazer essa associação, apesar da 
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expectativa em encontrar uma relação positiva entre os dois parâmetros (86). O 

mesmo resultado foi encontrado para a infiltração linfática que, apesar de menos 

estudada, também contribui para desenvolver metástase regional do tumor. Na 

amostra estudada, 49,4% (n= 43) era fortemente positiva para o CXCR4 e não exibiam 

infiltração linfática. Assim, não foi possível correlacionar a marcação com essas 

variáveis histopatológicas.  

Mostrando um resultado oposto aos citados acima, o último parâmetro 

histopatológico analisado foi a infiltração perineural que é uma condição estabelecida 

na literatura para disseminação tumoral ao longo de feixes nervosos em tumores 

sólidos, incluindo os carcinomas localizados na região de cabeça e pescoço. Essa 

condição está relacionada a maior agressividade, maiores chances de recorrência e 

consequentemente  a um pior prognóstico (87). Devido a essas características, uma 

vez constatada essa condição, muitos clínicos a utilizam para decidir e o estabelecer 

a modalidade terapêutica a ser adotada, apesar de existir controversas sobre essa 

postura (88).  Nossos dados não mostraram uma associação dessa condição com 

outras variáveis clínicas, porém foi encontrado que 42,9% (n= 39) dos casos que 

tinham invasão perineural também apresentava uma expressão fortemente positiva 

para o CXCR4. Esse tipo de invasão caracteriza o tumor como uma “neoplasia 

neutrópica” devido ao seu padrão de crescimento e, é encontrada em mais de 30% 

dos tumores de cavidade oral. Essa condição pode ser encontrada na ausência de 

invasão sanguínea e linfática, indo ao encontro dos resultados encontrados nesse 

trabalho (88).  

A relação entre a alta expressão do CXCR4 e a invasão perineural já foi 

encontrada na literatura e, com relação ao CEC, já foi constatada uma forte correlação 

entre a alta expressão da proteína com a capacidade de invasão perineural (86). A 

mesma correlação foi demonstrada também em tumores de próstata e tumores 

pancreáticos, onde também foi considerada preditora de comprometimento neural. No 

carcinoma adenoide cístico, a administração do antagonista do CXCR4, AMD310, 

inibiu essa invasão (estudo in vitro e com modelo animal) (89–91).  

Apesar do crescente número de estudos envolvendo a proteína CXCR4, ainda 

nos deparamos com poucos trabalhos que envolvam carcinomas da região de cabeça 

e pescoço, especialmente com tumores localizados em cavidade oral, como o CEC. 

E menor ainda é o número de trabalhos que buscam correlacionar sua expressão com 

características histopatológicas tão especificas como infiltração sanguínea, linfática e 
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perineural. Isso por um lado, dificulta nossa discussão por não termos dados para 

comparação. Por outro lado, nos mostra que tomamos uma decisão acertada ao tentar 

buscar novas respostas.  

Além das características clínicas e histopatológicas, também buscamos 

relacionar a marcação do CXCR4 com os hábitos dos pacientes que constituíram 

nossa amostra, como o tabagismo e etilismo. Vale ressaltar que toda a nossa amostra 

era de pacientes tabagistas e etilistas ou ex-tabagistas e ex-etilistas, então nossos 

resultados devem ser vistos com ressalvas, pois trata-se de uma amostra já 

caracterizada.  

Sabemos que o tabagismo é o principal fator de risco para o CEC e sozinho ele 

é responsável por milhares de mortes por câncer em todo o mundo. A relação do 

consumo de tabaco com o CEC já foi bem estabelecida através de vários estudos 

publicados e sabe-se que as substancias carcinogênicas presentes (como os 

hidrocarbonetos poliaromáticos) são capazes de causar mutações no DNA que 

podem resultar em um crescimento tumoral (92). Nosso trabalho mostrou que 60,2% 

(n=56) dos pacientes que eram tabagistas apresentavam uma marcação fortemente 

positiva para a proteína estuda, porém, esse resultado não mostrou significância 

estatística. Resultado semelhante ao nosso foi visto por Albert et al. (86), em que a 

maioria dos pacientes tabagistas tinham uma alta expressão da proteína, apesar da 

falta de significância estatística. Estudo com câncer de pulmão que também tem uma 

forte associação com o hábito de fumar, mostrou que a expressão do CXCR4 não tem 

uma associação com a presença do hábito, apesar de mostrar associação com outras 

variáveis clínicas como presença de metástase e estádio clínico (93).  

Com relação ao álcool, sabe-se que ele age de maneira sinérgica com o tabaco 

aumentando o risco de desenvolvimento do CEC. O álcool seria capaz de aumentar 

a permeabilidade da mucosa oral causando alterações morfológicas, por exemplo 

atrofia epitelial, o que poderia aumentar a penetração de substancias carcinogênicas 

(92). O presente estudo mostrou que 54,8% (n=51) dos pacientes que fizeram uso de 

álcool no passado apresentaram uma marcação fortemente positiva para o CXCR4, 

mostrando-se estatisticamente significante (p= 0,001). A associação entre essas duas 

variáveis já foi demonstrada na literatura por um trabalho realizado com carcinomas 

localizados em língua em que a correlação estatística foi limítrofe (p=0,047). Esse 

resultado deve ser visto com ressalva devido a caracterização da amostra e por não 
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sabermos se as alterações causadas pelo uso do álcool permanecem de maneira 

irreversível e por quanto tempo.  

Tem-se buscado também na literatura correlacionar a expressão do CXCR4 a 

sobrevivência dos pacientes em vários tipos de tumores afim de dar um valor 

prognóstico a essa expressão. Em uma revisão sistemática com meta-análise 

publicada em 2015 na qual foram incluídos 85 estudos, foi observado que a expressão 

aumentada do CXCR4 está ligada a uma pior sobrevida livre de doença e global 

independente do tipo de câncer. Um menor tempo de sobrevida livre de doença foi 

encontrado para neoplasias hematológicas, câncer de mama, coloretal, esofágico, 

renal, ginecológico, pancreático e de fígado (94). Nesse estudo, não houve 

associação entre a marcação imuno-histoquímica para CXCR4 e a sobrevida global 

de 5 anos (x2= 0.3, p=0.565). Foi também feita análise de regressão de Cox com 

outras variáveis, e somente a gradação histológica “pouco diferenciado”, e o tamanho 

3/4 impactaram na sobrevida global em 5 anos, conforme já está bem estabelecido na 

literatura (24,36). 

O estudo realizado por Li et al. (78) concluiu que a alta expressão de 

CXCR4/SDF-1 é preditivo de uma sobrevida baixa em pacientes com carcinoma 

coloretal. Esse achado é fundamentado pelo fato de que a ativação da via de 

sinalização CXCR4/SDF-1 atua na migração e invasão tumoral culminando em 

metástase, que é comprovadamente relacionada a um pior prognóstico. Acha-se a 

mesma associação em carcinoma renal de células claras, em que o CXCR4 foi 

considerado um fator de prognóstico ruim independente, e em tumor de mama e de 

próstata, em que essa relação já foi validada (95).  

Com relação ao CEC, poucos trabalhos estudaram a expressão do CXCR4 

nesse grupo de tumores, e menos ainda que tentaram correlacionar essa expressão 

com sobrevida. Lee et al. (81) em uma amostra de 74 casos de CEC relacionou a alta 

expressão do CXCR4 como um fator impactante na sobrevida desse grupo de 

pacientes, diferente dos nossos achados. Porém, como nosso estudo, também 

mostrou que o tamanho do tumor influencia na sobrevida através da análise 

multivariada de Cox. Nosso estudo apesar de ter uma amostra maior, teve uma 

diminuição substancial do “n” devido a perda de acompanhamento dos pacientes, o 

que pode ter prejudicado análise do impacto da expressão da proteína na sobrevida. 

 Em um estudo de coorte realizado em 2015 com 233 pacientes com tumores 

inoperáveis de cabeça e pescoço, que incluía tumores de cavidade oral (em estágios 
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II, III e IV), orofaringe, hipofaringe e laringe, não foi encontrado relação 

estatisticamente significante entre a expressão do CXCR4 e os dados de sobrevida, 

porém foi visto uma significância entre a alta expressão do CXCR4 com a diminuição 

do tempo livre de metástase. Assim, eles concluíram que a alta expressão dessa 

proteína pode ser considerada um fator prognóstico negativo devido a capacidade de 

promover uma disseminação metastática mais rápida. Vale ressaltar que dos 233 

pacientes incluídos nesse estudo, 63 eram portadores de CEC e destes, 24 (38%) 

apresentaram alta expressão para o CXCR4.  

A literatura demonstra que, se o CXCR4 está presente, ele interage com seu 

ligante CXCL12 e com isso ocorre a ativação de vias importantes, como a AKT/PKB 

e ERK 1/2 sugerindo um papel decisivo no processo de metástase de CEC, e 

interferindo na sobrevida dos pacientes (71). O CXCR4 atuando de maneira direta na 

periferia do tumor, poderia ser utilizado como um potencial alvo terapêutico, como já 

foi sugerido em trabalhos com outros tumores (96), porém essa hipótese não pode ser 

confirmada com esse trabalho.  

Vale ressaltar que as discrepâncias encontradas nesse trabalho quando 

comparamos com os estudos publicados até o momento na literatura, pode ser devido 

a diferentes populações incluídas na amostra ou por se tratarem de tumores em sítios 

distintos, pois até mesmo dentro do grupo de tumores localizados na região de cabeça 

e pescoço, há inúmeras particularidades que podem interferir no curso clínico dessas 

doenças. Devido a essa razão tivemos o cuidado de selecionar uma amostra 

homogênea, que caracteriza bem o perfil epidemiológico do CEC afim de evitar 

interpretações errôneas dos resultados. 
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7 CONCLUSÕES  
 

 

Com base nos resultados dessa pesquisa, podemos concluir que: 

 

-  A proteína CXCR4 é fortemente marcada em casos de CEC e 

fracamente marcada nas áreas de epitélio não tumoral. 

  - A forte marcação dessa proteína está relacionada a graduação 

histológica do CEC, sendo mais expressa em tumores classificados como “bem 

diferenciado”. 

- Vê-se uma correlação entre a intensidade de marcação do CXCR4 com 

a intensidade do infiltrado inflamatório 

- A forte marcação da proteína nos casos de CEC localizados em língua 

sugerem uma importância no desenvolvimento dessa doença, porém os 

resultados encontrados nessa pesquisa indicam que ela não está associada a 

fatores prognósticos e não exerce influência na sobrevida desses pacientes.  
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APÊNDICE A – Tabela contendo os dados clínicos dos pacientes que participaram dessa pesquisa 
 
 

 
 

Casos Sexo Idade Tamanho Nódulo Metastase Local Tabagismo Etilismo Gradação 
histológica

Marcação 
CXCR4

Data da 
entrevista

Data da 
cirurgia

Data do 
acompanhamento

Data do óbito       Causa do óbito

CP1/0005 M 49 4 1 0 lingua Sim, ainda fuma So no passado bem diferenciado 0 17/10/2002 21/10/2002 sd 29/04/2005 Outra causa
CP1/0010 M 49 4 1 0 lingua, rebordo Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 04/01/2003 07/01/2003 01/07/2014 sd sd
CP1/0020 M 37 4 2B 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe puco diferenciado N 10/02/2003 11/02/2003 sd 07/06/2008 Obito pela Neoplasia
CP1/0021 M 43 3 0 0 lingua, rebordo Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 17/02/2003 18/02/2003 03/03/2015 sd sd
CP1/0024 F 48 1 0 0 lingua Sim, ainda fuma Nunca bem diferenciado 1 04/03/2003 05/03/2003 14/06/2011 sd sd
CP1/0030 M 46 4 2B 0 lingua, rebordo Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 25/03/2003 25/03/2003 sd 14/03/2004 Obito pela Neoplasia
CP1/0031 M 50 3 0 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 0 25/03/2003 26/03/2003 sd 21/07/2003 Outra causa
CP1/0032 M 64 4 2C 0 lingua, rebordo Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 0 27/03/2003 28/03/2003 sd 11/07/2006 Obito pela Neoplasia
CP1/0034 M 52 4 2B 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 01/04/2003 02/04/2003 sd 09/12/2003 Obito pela Neoplasia
CP1/0035 M 57 4 1 0 lingua, orofaringe Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 04/04/2003 04/04/2003 sd 03/05/2004 Obito pela Neoplasia
CP1/0039 M 44 4 2B 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco difrenciado 0 06/05/2003 07/05/2003 sd 28/03/2004 Obito pela Neoplasia
CP1/0040 M 48 4 0 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 0 06/05/2003 07/05/2003 sd 27/02/2005 Obito pela Neoplasia
CP1/0045 M 53 3 0 0 rebordo Sim, ainda fuma So no passado bem diferenciado 1 25/05/2003 26/05/2003 26/03/2013 sd sd
CP1/0050 M 42 4 2C 0 lingua, rebordo Sim, ainda fuma So no passado bem diferenciado 1 12/07/2003 13/06/2003 10/11/2011 sd sd
CP1/0051 M 62 2 0 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 18/06/2003 18/06/2003 24/07/2014 sd sd
CP1/0053 M 52 2 0 0 lingua Somente no passado So no passado pouco diferenciado 0 30/06/2003 30/06/2003 sd 12/09/2007 Obito pela Neoplasia
CP1/0055 M 56 4 2B 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 08/07/2003 09/07/2003 sd 05/01/2005 Obito pela Neoplasia
CP1/0057 M 57 4 2B 0 lingua Sim, ainda fuma So no passado bem diferenciado 1 21/07/2003 21/07/2003 sd 16/09/2003 Outra causa
CP1/0070 F 48 4 1 0 lingua, rebordo Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 1 25/08/2003 26/08/2003 sd 11/04/2005 Obito pela Neoplasia
CP1/0075 M 54 3 0 0 lingua, rebordo Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 17/09/2003 16/09/2003 sd 29/08/2009 Obito pela Neoplasia
CP1/0079 M 53 4 2B 0 lingua, orofaringe Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 28/09/2003 29/09/2003 sd 02/07/2005 Obito pela Neoplasia
CP1/0083 M 72 2 0 0 lingua Somente no passado So no passado bem diferenciado 1 09/10/2003 10/10/2003 20/12/2012 sd sd
CP1/0090 M 73 1 0 0 lingua Somente no passado So no passado bem diferenciado 1 28/10/2003 28/10/2003 sd 16/06/2005 Obito pela Neoplasia
CP1/0206 M 46 4 3 0 lingua, rebordo Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 27/06/2004 29/06/2004 sd 29/10/2004 Outra causa
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Casos Sexo Idade Tamanho Nódulo Metastase Local Tabagismo Etilismo Gradação 
histológica

Marcação 
CXCR4

Data da 
entrevista

Data da 
cirurgia

Data do 
acompanhamento

Data do óbito       Causa do óbito

CP1/0212 M 69 4 0 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 09/08/2004 11/08/2004 sd 17/03/2012 Outra causa
CP1/0213 M 68 4 1 0 lingua, rebordo Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 1 09/08/2004 10/08/2004 06/07/2012 sd sd
CP1/0230 M 63 4 2C 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco difrenciado 1 04/10/2004 06/10/2004 sd 19/02/2005 Obito pela Neoplasia
CP1/0240 M 75 2 0 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado N 14/04/2005 15/04/2005 21/12/2012 sd sd
CP1/0253 M 53 4 2C 0 lingua, rebordo Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 0 19/12/2005 11/04/2005 sd 17/02/2006 Obito pela Neoplasia
CP1/0254 F 49 2 0 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 18/04/2005 19/04/2005 sd 15/07/2010 Obito pela Neoplasia
CP1/0255 M 50 2 0 0 lingua Somente no passado Sim, ainda bebe bem diferenciado 0 02/05/2005 02/05/2005 11/02/2010 sd sd
CP1/0261 M 53 4 1 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 25/06/2005 27/06/2005 sd 24/07/2006 Outra causa
CP1/0300 M 59 4 0 0 lingua, rebordo Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 1 29/01/2006 30/01/2006 sd 02/01/2011 Outra causa
CP1/0305 sd 71 1 0 0 sd Sim, ainda fuma So no passado bem diferenciado 1 18/02/2006 20/02/2006 sd 07/11/2006 Obito pela Neoplasia
CP1/0337 M 72 2 0 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 0 24/07/2006 26/07/2006 20/10/2009 sd sd
CP1/0340 M 51 4 0 0 lingua, labio Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 1 01/08/2006 02/08/2006 sd 14/01/2007 Obito pela Neoplasia
CP1/0346 sd 54 4 2B 0 sd Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 0 23/08/2006 25/08/2006 sd 27/11/2006 Obito pela Neoplasia
CP1/0349 F 65 1 0 0 lingua, rebordo Sim, ainda fuma Nunca bem diferenciado N 23/02/2007 04/09/2006 27/03/2012 sd sd
CP1/0362 M 56 4 2C 0 lingua, orofaringe Somente no passado Sim, ainda bebe pouco diferenciado 1 09/02/2007 06/11/2006 sd 17/05/2007 Obito pela Neoplasia
CP1/0363 M 64 2 2C 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco difrenciado N 01/12/2006 04/12/2006 28/08/2014 sd sd
CP1/0371 M 58 4 1 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 08/03/2007 09/03/2007 sd 09/12/2008 Outra causa
CP1/0376 M 56 4 2C 0 sd Somente no passado So no passado bem diferenciado 1 25/04/2007 27/04/2007 30/11/2012 sd sd
CP1/0378 M 60 4 2B 0 lingua, rebordo Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 30/04/2007 04/05/2007 sd 15/05/2015 Obito pela Neoplasia
CP1/0387 M 58 4 2C 0 sd Somente no passado So no passado bem diferenciado 1 13/06/2007 15/06/2007 sd 04/07/2009 Obito pela Neoplasia
CP1/0397 M 59 1 3 0 lingua Somente no passado So no passado pouco diferenciado 1 12/09/2007 14/09/2007 sd 26/10/2008 Obito pela Neoplasia
CP1/0436 M 56 4 2C 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado N 07/09/2008 09/09/2008 sd 26/10/2009 Obito pela Neoplasia
CP1/0439 sd 57 2 0 0 laringe Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco difrenciado 0 03/10/2008 03/10/2008 sd 02/11/2010 Outra causa
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CP1/0442 M 55 2 0 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 0 09/11/2008 10/11/2008 sd 26/11/2011 Obito pela Neoplasia
CP1/0450 M 45 2 2B 0 lingua Sim, ainda fuma So no passado bem diferenciado 0 09/05/2009 11/05/2009 sd 17/07/2011 Outra causa
CP1/0453 M 41 3 2C 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 1 28/03/2009 30/03/2009 sd 24/05/2010 Obito pela Neoplasia
CP1/0456 M 82 3 0 0 lingua Somente no passado So no passado bem diferenciado 0 04/04/2009 06/04/2009 15/01/2013 sd sd
CP1/0462 M 66 1 0 0 lingua Sim, ainda fuma sd pouco diferenciado 0 15/11/2008 17/11/2008 23/04/2015 sd sd
CP3/0008 M 54 1 0 0 assoalho Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 05/09/2002 06/09/2002 23/09/2014 sd sd
CP3/0015 M 57 4 2C 0 lingua, assoalho Somente no passado So no passado bem diferenciado 1 03/10/2002 04/10/2002 sd 5/8/2013 Obito pela Neoplasia
CP3/0029 M 50 2 0 0 lingua, assoalho Somente no passado So no passado bem diferenciado 1 12/11/2002 14/11/2002 06/11/2006 sd sd
CP3/0120 F 46 2 0 0 lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 17/09/2003 18/09/2003 sd 5/22/2006 Obito pela Neoplasia
CP3/0138 M 75 2 0 0 assoalho Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 1 19/11/2003 27/11/2003 12/11/2013 sd sd
CP3/0166 M 54 1 0 0 assoalho Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 sd sd sd sd sd
CP3/0172 M 55 4 2C 0 assoalho Sim, ainda fuma So no passado bem diferenciado 1 01/04/2004 02/04/2004 01/07/2005 sd sd
CP3/0175 M 53 4 0 0 assoalho Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 20/11/2002 21/11/2002 sd 5/5/2005 Obito pela Neoplasia
CP3/0182 M 54 4 1 0 assoalho Sim, ainda fuma So no passado pouco diferenciado 0 02/06/2004 03/06/2004 sd sd sd
CP3/0187 M 59 2 0 0 assoalho Somente no passado So no passado sd 1 06/07/2004 07/07/2004 21/01/2014 sd sd
CP3/0192 M 51 2 0 0 assoalho Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 1 27/07/2004 28/07/2004 sd 3/29/2008 Obito pela Neoplasia
CP3/0234 M 55 4 1 0 assoalho Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 1 21/02/2005 22/02/2005 sd 8/15/2006 Obito pela Neoplasia
CP3/0318 M 69 3 2C sd lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 1 17/02/2006 20/02/2006 sd 4/11/2006 Outra causa
CP3/0321 M 69 4 2C sd lingua, assoalho Somente no passado So no passado pouco diferenciado 1 02/03/2006 06/03/2006 sd 2/6/2007 Obito pela Neoplasia
CP3/0346 M 56 4A 2B sd lingua, assoalho Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe sd 1 04/05/2006 18/05/2006 15/10/2013 sd sd
CP3/0349 M 59 4A 2B sd lingua, assoalho Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 23/05/2006 01/06/2006 sd 12/1/2006 Obito pela Neoplasia
CP3/0356 M 56 4A 3 sd lingua, assoalho Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 1 sd sd sd sd sd
CP3/0364 M 65 4 1 0 sd Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 sd sd sd sd sd
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CP3/0401 M 54 4 2B 0 sd Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 1 sd sd sd sd sd
CP3/0412 F 53 4A 1 sd assoalho Sim, ainda fuma So no passado bem diferenciado 1 29/11/2006 30/11/2006 24/10/2007 sd sd
CP3/0443 M 51 2 0 sd assoalho Sim, ainda fuma So no passado bem diferenciado 0 12/04/2007 04/10/2011 sd sd sd
CP3/0448 M 53 4 2B 0 sd Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 1 sd sd sd sd sd
CP3/0455 M 59 4A 1 sd assoalho Somente no passado Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 29/05/2007 31/05/2007 sd sd Obito pela Neoplasia
CP3/0508 M 88 4 0 0 sd somente no passado sim, ainda bebe bem diferenciado 1 sd sd sd sd sd
CP3/0513 M 49 4 3 0 sd Sim, ainda fuma SIm, ainda bebe bem diferenciado 1 sd sd sd sd sd
CP3/0548 M 47 2 2B sd lingua, assoalho, orofaringe Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 26/03/2008 29/05/2008 09/04/2013 sd sd
CP3/0550 M 74 sd sd sd sd somente no passado Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 sd sd sd sd sd
CP3/0634 M 59 3 2C sd assoalho Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 05/02/2009 09/02/2009 22/01/2013 sd sd
CP3/0652 M 63 1 1 sd assoalho Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 18/03/2009 19/03/2009 09/04/2013 sd sd
CP3/0662 M 61 sd sd sd sd SIm, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 sd sd sd sd sd
CP3/0663 M 60 2 1 0 sd SIm, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 sd sd sd sd sd
CP3/0676 M 52 4A 2B 0 assoalho Sim, ainda fuma SIM, ainda bebe pouco diferenciado 1 sd sd sd sd sd
CP3/0686 F 68 1 2B sd lingua Sim, ainda fuma So no passado bem diferenciado 1 03/06/2009 04/06/2009 22/06/2010 sd sd
CP3/0708 M 55 2 0 sd assoalho Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 28/07/2009 10/08/2009 15/10/2012 sd sd
CP3/0709 M 64 2 2B sd lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 26/07/2009 28/07/2009 sd sd sd
CP3/0718 M 59 2 0 X lingua Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 1 21/08/2009 20/08/2009 sd 4/5/2011 sd
CP3/0732 M 65 4A 0 X lingua, assoalho Somente no passado Sim, ainda bebe pouco diferenciado 0 25/09/2009 28/09/2009 sd 8/31/2011 sd
CP3/0737 M 52 4A 2B sd lingua, assoalho Sim, ainda fuma So no passado bem diferenciado 1 07/10/2009 13/10/2009 25/05/2010 sd sd
CP3/0738 M 71 4A 2C X assoalho Somente no passado So no passado bem diferenciado 1 07/10/2009 08/10/2009 sd 2/17/2010 sd
CP3/0773 M 51 4A 2B 0 sd Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 1 sd sd sd sd sd
CP3/0780 M 56 2 2B X lingua, orofaringe Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe bem diferenciado 1 26/03/2010 22/03/2010 sd sd sd
CP3/400 M 61 4 2B 0 sd Sim, ainda fuma Sim, ainda bebe pouco diferenciado 0 sd sd sd sd sd
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética  

 

 

 

 
 

 
 



78 
 

 
 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 
 

 

 

 



80 
 

 
 

 

 

 

 



81 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



82 
 

 
 

 

 

 

 



83 
 

 

 
 

 

 

 

 



84 
 

 
 

 

 

 



85 
 

 

 
 

 

 

 

 



86 
 

 
 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 
 
  



88 
 

 


