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RESUMO 

 

Rechetnicou R. Análise imuno-histoquímica de vimentina e de novo sistema de 
graduação histológica de malignidade em carcinomas epidermoides orais 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2020. Versão Original. 
 

O Carcinoma epidermoide oral (CEO) é uma neoplasia de origem epitelial que 

representa um desafio devido a seu comportamento agressivo e capacidade 

metastática1. Sua carcinogênese envolve um processo multifásico que culmina na 

desregulação da expressão de proteínas relacionadas a transição epitélio-

mesênquima (EMT), como a vimentina, que tem sido associada a invasão e 

metástase de carcinomas2. Com alta incidência e pouca evolução quanto a 

tratamentos, devido a heterogenicidade histológica do CEO, se torna difícil encontrar 

um sistema de análise prognóstica que seja confiável e reproduzível3. Em 2017, 

Boxberg et al.4, propôs um novo sistema de graduação histológica que demonstrou 

uma alta concordância inter e intraobservadores e forte impacto prognóstico. Com 

base nessas informações, este estudo teve por objetivo investigar, pela técnica de 

imuno-histoquímica a expressão desta proteína em 50 casos de CEO provenientes 

do Serviço de Patologia Oral e Maxilofacial da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo. Cada caso foi graduado quanto a atividade de 

brotamento (BA) e tamanho do ninho de células (CNS). Através do escore obtido, os 

casos foram divididos em bem diferenciados (G1), moderadamente diferenciados 

(G2) e pobremente diferenciados (G3). A expressão de VIM foi considerada focal 

com até 25% das células neoplasicas imunopositivas e difusa quando mais de 25% 

de células neoplásicas imunopositivas. O teste exato de Fisher foi utilizado para a 

análise estatística quanto a associação da marcação de VIM e com características 

clínicas e histológicas e associação entre o sistema de graduação histológica. A 

expressão imuno-histoquímica de VIM foi significantemente associada ao status de 

tabagismo dos pacientes desta amostra, porém não esteve relacionada aos outros 

parâmetros clínicos e histopatológicos referentes aos casos investigados. 

 

Palavras-chave: Carcinoma epidermoide oral. Graduação histológica de 

malignidade. Vimentina.  

  



  



 

ABSTRACT 

 

Rechetnicou R. Immunohistochemical analysis of vimentin and of a new histological 
malignancy grading system in oral squamous cell carcinomas [dissertation]. São 
Paulo: Faculdade de odontologia, Universidade de São Paulo; 2020.  

 

Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is a neoplasm of epithelial origin that 

represents a challenge due to its aggressive behavior and metastatic capacity1. Its 

carcinogenesis involves a multiphase process that culminates in the dysregulation of 

the expression of proteins related to the epithelium-mesenchymal transition (EMT), 

such as vimentin (VIM), which has been associated with invasion and metastasis of 

carcinomas2. With high incidence and little evolution in terms of treatments, OSCC 

shows histological heterogeneity and this makes it difficult to find a prognostic 

analysis system that is reliable and reproducible3. In 2017, Boxberg et al.4 

demonstrated a high inter and intraobserver agreement and a strong prognostic 

impact. Based on this information, this study aimed to investigate, by 

immunohistochemistry, the expression of this protein in 50 cases of OSCC from the 

Oral and Maxillofacial Pathology Service of the Faculty of Dentistry of the University 

of São Paulo. Each case was graded in terms of budding activity (BA) and cell nest 

size (CNS). Through the score obtained, the cases were classified into well 

differentiated (G1), moderately differentiated (G2) and poorly differentiated (G3). 

Vimentin expression was considered focal with up to 25% of immunopositive 

neoplastic cells, and diffuse when more than 25% of the neoplastic cells were 

immunopositive. Fisher's exact test was used for statistical analysis to evaluate the 

association between VIM expression and clinical characteristics and with the 

histological grading system. The immunohistochemical expression of VIM was 

positive in most of the studied cases and it was significantly associated with the 

smoking status of the patients, but it was not related to the other clinical and 

histopathological parameters. We concluded that the protein VIM is focally expressed 

in most OSCC cases and that this expression is not associated with the new 

histological grading system investigated. 

 

Keywords: Oral squamous cell carcinoma. Histological Malignancy Grading System. 

Vimentin.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O carcinoma epidermoide oral (CEO) é a neoplasia maligna mais frequente 

em região de cabeça e pescoço3. Representa 95% de todos as neoplasias que se 

desenvolvem nessa região, e está entre as 10 neoplasias malignas mais comuns de 

acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA)5. Apesar dos avanços 

relacionados ao entendimento e nos tratamentos, o número de novos casos por ano 

permanece estável juntamente com a taxa de mortalidade desses pacientes3,5. Sua 

elevada incidência instiga o desenvolvimento de diversos estudos visando a 

identificação de biomarcadores que auxiliem no entendimento de sua gênese, 

progressão e tratamento1,5-8.  

Usualmente, quando diagnosticadas, essas lesões passam por um processo 

de análise para classificação e seleção do melhor tratamento9. O estadiamento TNM 

é o sistema mais utilizado para esse fim, utilizando características neoplásicas 

clínicas importantes9. No entanto, muitas vezes pacientes com neoplasias de mesmo 

estágio clínico, apresentam uma diferença significativa no prognóstico e 

agressividade9. Observando essa lacuna que a classificação TNM não conseguia 

preencher, foram sendo desenvolvidas sistemas de graduação histológica de 

malignidade, aonde vários autores sugeriram meios de auxiliar na classificação 

neoplásica e predição do prognóstico do paciente10-14.  

Devido a subjetividade da análise para todas as graduações histológicas e por 

outros fatores como grau de concordância e a dificuldade na padronização de 

parâmetros que tenham um alto impacto prognóstico, nenhuma graduação foi 

consolidada para essa neoplasia10,15. O CEO apresenta uma heterogenicidade 

histológica que torna difícil encontrar um sistema de análise prognóstica que seja 

confiável e reproduzível4. O último sistema de graduação histológica proposto por 

Boxberg et al.4 demonstrou uma alta concordância inter e intraobservadores e forte 

impacto prognóstico16. 

A transição epitélio-mesenquima (EMT, do inglês Epithelial-Mesenchymal 

Transition) está intimamente associado a progressão dos CEOs, e consiste na 

alteração de fenótipos epiteliais das células neoplásicas, direta ou indiretamente, em 
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fenótipos mesenquimais17. Esse evento confere a essas células a capacidade de 

invasão dos tecidos adjacentes, perda da polaridade, evasão a apoptose e alta 

motilidade, levando a progressão neoplásica18. Alguns autores sugeriram que a 

aquisição dessas características é temporária, ocorrendo uma transição 

mesênquima-epitelial pós EMT, assim como na dinâmica EMT-MET (Mesenchymal-

Epithelial Transition) na embriogênese19,20. 

Com o objetivo de entender os processos de carcinogênese, invasão e 

progressão tumoral, vários genes e proteínas foram estudados especialmente nesse 

evento17,21-24. Em razão dessas alterações genes supressores de caderina como 

Snail e Twist foram altamente marcados em carcinomas e no fronte de invasão 

dessas neoplasias, concomitantemente com uma redução na expressão de E-

caderina (E-cad)24,25. Essa proteína é responsável pela adesão célula-célula e 

sinalização para parada do ciclo celular por meio da via Wnt/β-catenina25. Alguns 

autores afirmaram que a expressão de vimentina em CEO era produto da ativação 

da via de sinalização β-catenina (β-Cat) através do complexo β-catenina/TGF e esse 

processo apresenta relação com a sobrevivência de células epiteliais neoplásicas 

nos tecidos mesenquimais26-29. Apesar de alguns estudos afirmarem a participação 

da vimentina na progressão, invasão e metástase de carcinomas epiteliais em outros 

locais do corpo, os resultados em CEO ainda não são claros18,26,30. 

Segundo Paccione et al.29, a vimentina pode ser um potencial marcador para 

a progressão inicial das células mutadas, adquirindo maior motilidade e capacidade 

metastática.   

Com base nesses dados o presente estudo teve como objetivo analisar a 

expressão da proteína Vimentina em carcinomas epidermóides orais e, utilizando o 

novo sistema de graduação histológica de malignidade proposto por Boxberg et al.4, 

e associar os dados encontrados com a características clínicas e histológicas dos 

casos selecionados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A revisão de literatura foi realizada de maneira a elucidar as pesquisas 

relacionadas ao carcinoma epidermoide oral, novas descobertas sobre alterações 

moleculares envolvidas na Transição Epitélio-Mesenquima e abordagens atuais em 

pesquisa de graduações histológicas de malignidade. 

 

 

2.1 CARCINOMA EPIDERMOIDE 

 

 

O carcinoma epidermoide é uma neoplasia maligna de origem epitelial 

altamente agressiva e que está entre as 10 mais comuns no mundo (contando 

cabeça e pescoço)3. Em cavidade oral é considerada a mais frequente neoplasia em 

região de cabeça e pescoço, representando mais de 90% de todos os cânceres 

dessa área e possui maior incidência em indivíduos do sexo masculino entre a 

quarta e sexta década de vida3,5. Sua prevalência tende a aumentar de acordo com 

o avanço da idade, exposição a fatores de risco e estilo de vida5.  

 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO E PROGRESSÃO TUMORAL 

 

 

O desenvolvimento do carcinoma epidermoide oral compreende diversos 

elementos contribuintes que envolvem associação de fatores extrínsecos como o 

uso intenso de tabaco e consumo de álcool e fatores intrínsecos como a 

predisposição genética e deficiências nutricionais e imunológicas3. Apesar de se 

desenvolver em qualquer região da boca, esta neoplasia apresenta uma predileção 

significativa pelas regiões de borda lateral de língua, lábio inferior e soalho bucal5. 

Ainda que vários avanços tenham sido feitos nos últimos anos, o número de 

novos casos de câncer de cabeça e pescoço tem se mantido, e devido a sua 

agressividade, o prognóstico dos pacientes diagnosticados com carcinoma 
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epidermoide continua pobre e com uma sobrevida de 5 anos para menos de 50% 

dos casos3,5. 

 

 

2.3  SISTEMA TNM E GRADAÇÃO HISTOLÓGICA DE MALIGNIDADE 

 

 

Por décadas, o sistema TNM tem sido um tipo de linguagem universal na 

classificação de neoplasias malignas, visto que analisa características clínicas 

básicas como extensão local da lesão, disseminação regional e metástase a 

distância9. Essa forma de determinação prognóstica auxilia a estimar tanto a 

sobrevida dos pacientes quanto na distinção de formas de tratamento e resposta 

clínica desses tratamentos9. Contudo, alguns pacientes com CEO clinicamente 

classificados em estádios I e II vão a óbito de forma rápida, tornando cada vez mais 

difícil predizer a sobrevida desse paciente. Essa agressividade pode ser explicada 

por meio das diferentes características celulares individuais de cada neoplasia3,7,9. 

Desde o século XVII, vários aspectos já eram relacionados a malignidade das 

neoplasias, como tamanho, localização, idade dos pacientes, assim como a relação 

com vasos sanguíneos e linfáticos5,10. E desde essa época, já se observava e era 

questionado sobre o comportamento dessas neoplasias.  

A partir disso, nas últimas décadas diversos pesquisadores desenvolveram 

sistemas de gradações histológicas buscando classificar os carcinomas 

epidermoides por meio do padrão histológico de cada paciente e entender 

dissonâncias entre o comportamento biológico das neoplasias com características 

clínicas aparentemente10. Esses sistemas de graduação avaliam diferentes 

parâmetros histopatológicos e têm diferentes poderes preditivos10-13. Um dos 

primeiros autores a sugerir um método que era dissociado de características clínicas 

e utilizava padrões histopatológicos para graduação dos CEOs foi Broders em 1920 

e posteriormente revisada em 192511. O autor afirmava que o grau de anaplasia, era 

determinante para o prognóstico do paciente. No entanto, ao longo dos anos, foi-se 

observando que os CEOs possuíam uma heterogeneidade celular e que outras 
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análises precisariam ser feitas para que as gradações histológicas tivessem uma 

maior precisão quanto a prognóstico e aplicabilidade clínica13. 

A proposição de Broders11, foi essencial para o desenvolvimento do raciocínio 

relacionado a características histopatológicas dessas neoplasias, e diante disso 

surgiram diversas outras propostas como gradações multiparâmetros, avaliação das 

margens invasivas e abordagens de avaliação de risco, que pudessem contribuir 

com a compreensão e análise de prognóstico, mas que produziram resultados 

conflitantes quanto a predição de sobrevida10,15,16.  

Dentre os sistemas que já foram relatados ao longo das últimas décadas, a 

OMS, em 200514, sugeriu um sistema de diferenciação celular baseado na 

proposição de Broders, aonde os cortes histológicos eram avaliados segundo a 

morfologia das células e divididos em três grupos: pouco diferenciado, 

moderadamente diferenciado e bem diferenciado (Tabela 2.1). 

 

Tabela 2.1 - Gradação de diferenciação celular proposta pela OMS (2005) 

 

Parâmetro 

Graus de diferenciação 

Bem diferenciado 
Moderadamente 

diferenciado 
Pouco diferenciado 

Características  Arquitetura tecidual 

semelhante ao padrão 

normal do epitélio escamoso 

Certo grau de 

pleomorfismo e atividade 

mitótica 

Predomínio de células 

imaturas 

  Pouca queratinização Numerosas mitoses típicas 

e atípicas 

   Mínima queratinização 

Fonte: Barnes
14

. 
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Apesar de ser a mais utilizada, essa gradação também apresenta aspectos 

que inviabilizam a sua aplicabilidade clínica de forma consistente, pois não possui 

um grande impacto preditivo e estratificação prognóstica4,16.  

Até o momento, nenhuma gradação foi aceita pela literatura e ainda existem 

divergências a respeito da eficácia de sua utilização, pois até o presente momento 

não foi encontrada uma padronização dessas avaliações, principalmente relacionado 

a concordância entre observadores4,10,15.  

Esse fator específico fez Boxberg et al.4 investigar a aplicabilidade de um 

esquema de gradação recentemente proposto pelo grupo para carcinoma de pulmão 

em CEOs por entender que os carcinomas do trato aerodigestivo inferior e superior 

estão altamente relacionados.  

Foi conduzido um estudo que analisava diversos parâmetros 

histomorfológicos sugeridos previamente que pudessem ser utilizados para a 

construção de um novo esquema de gradação histológica que tivesse um alto 

impacto prognóstico, junto com os parâmetros anteriormente sugeridos para 

carcinoma de pulmão. No entanto, os autores afirmaram que características 

histomorfológicas isoladas, não são específicas o suficiente para uma gradação 

proficiente. Em seus resultados, demonstraram que a combinação da atividade de 

brotamento do tumor – BA (Tumour Budding Activity) e tamanho do ninho de células 

– CNS (Cell Nest size), parâmetros morfológicos que os autores consideraram fáceis 

de avaliar em um CEO, podem  representar um potencial maligno dos carcinomas e 

ser altamente prognóstico. O grupo então propôs um novo esquema de gradação 

histológica de malignidade que possui uma classificação simples e de fácil 

reprodução4,16 (Tabela 2.2).  
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Tabela 2.2 - Algoritmo de graduação para carcinoma epidermoide oral 

 

Algoritimo para graduação  

Parâmetro Pontos 

Atividade de brotamento tumoral 

Sem brotamento 

< 15 brotamentos 

 15 brotamentos 

 

1 

2 

3 

Menor tamanho de ninhos tumorais 

> 15 células 

5-15 células 

2-4 células 

Invasão de células individuais 

 

1 

2 

3 

4 

Grau histológico 

Bem diferenciado - G1 

Moderadamente diferenciado - G2 

Pobremente diferenciado - G3 

Escore Total 

2-3 

4-6 

7 

Fonte: Boxberg
16

. 

 

Em 2018, o mesmo grupo realizou um estudo que validasse esse algoritmo 

avaliando a concordância interobservador e intraobservador. Através da análise de 

108 casos utilizando três patologistas com avaliação independente e com resultados 

calculados utilizando o método Cohen’s Kappa, concluíram que o sistema proposto 

possui alta reprodutibilidade, um importante impacto prognóstico e categorias 

claramente definidas16.   

A elevada incidência dos CEOs e alta taxa de mortalidade fomenta cada vez 

mais o desenvolvimento de estudos visando o entendimento de sua gênese, 

progressão, bem como a investigação de marcadores moleculares como 

coadjuvantes nesse processo de carcinogênese7.  
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2.4 TRANSIÇÃO EPITÉLIO-MESÊNQUIMA 

 

 

A morfologia do carcinoma reflete diversas interações moleculares essenciais 

para sua progressão31,32. Um desses eventos é a transição epitélio-mesênquima, 

descrita inicialmente por Greenburg e Hay33, em 1982, onde ocorre alteração nas 

características fenotípicas das células epiteliais, como polaridade e capacidade 

coesiva, e adquirem fenótipos mesenquimais como motilidade celular e capacidade 

invasiva33.  

Até hoje, são conhecidos três tipos de EMT19. A do tipo I está intimamente 

relacionada com a embriogênese e permite que as células epiteliais que antes 

pertenciam a um epitélio integral, percam sua adesão com células vizinhas, 

desenvolvam a capacidade migratória e se desloquem para regiões próximas ou 

distantes no embrião com a finalidade de arquitetar os tecidos do organismo19,20. 

Após a embriogênese, o mecanismo EMT mantem-se inativo a fim de conservar a 

integridade e homeostase dos tecidos do organismo salvo durante a reparação 

tecidual19,20.  

A EMT do tipo II, como é conhecida nesse estágio, é responsável por 

reconstruir os tecidos após a injúrias, além de formar fibroblastos e modular a 

inflamação para o total reparo desse dano19. A EMT do tipo III, tem sido proposta 

como um evento que está associada a processos patológicos como a progressão de 

carcinomas19.  

Assim como todos os eventos que ocorrem no organismo associados a 

morfogênese, a EMT ocasiona por meio de sinalizações que a célula epitelial recebe 

do microambiente ou de alterações genéticas intracelulares34,35. Em razão desses 

sinais recebidos, as células neoplásicas podem desencadear o mecanismo de EMT 

para adquirir os fenótipos requeridos para a invasão local, translocação por meio de 

vasos sanguíneos e linfáticos a sítios distantes ocasionando metástase (Figura 

2.1)19. Para fixação em um sítio diferente, a nova colônia precisa de meios para 

sobrevivência e para isso ela tende a reagrupar e recuperar as características 

epiteliais19. Esse processo reversivo de transição mesênquima-epitélio (MET) 

acontece fazendo as células epiteliais recuperarem suas características fenotípicas 
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originais após passarem pelo EMT, funcionando como um efeito35. Esse processo 

EMT-MET foi descrito como essencial na embriogênese, pois algumas células 

epiteliais necessitam de diversas transformações teciduais do epitélio ao 

mesênquima e mesênquima ao epitélio, para conseguirem adentrar a matriz 

extracelular, migrar para seu local de destino e formar os órgãos e tecidos20,31.  

Alguns estudos têm sugerido que as células neoplásicas utilizem dessa 

dinâmica EMT-MET, pois um número significativo de genes é ativado e/ou inativado 

durante a invasão mesenquimal dessas células, então nos últimos anos a 

quantidade de estudos que objetivam entender esse processo tem aumentado 

significativamente20. Vários estímulos extracelulares estão relacionados com a 

ativação do processo EMT-MET, como fatores de crescimento, citocinas, sinalização 

célula-célula entre outros19. Esses estímulos funcionam como ativadores de vias de 

sinalização que induzem a produção de proteínas relacionadas a todo tipo de função 

celular e especificamente induzindo essa transformação celular direta ou 

indiretamente32. 

Inúmeros marcadores foram estudados com o intuito de identificar possíveis 

moléculas que ajudariam no prognóstico de neoplasias malignas. Liang et al.19, 

realizaram uma meta-analise objetivando reunir uma base de dados com todos os 

genes e proteínas já estudados que estavam relacionados com a EMT. Neste 

estudo, eles mostraram que mais de 500 marcadores já tinham sido estudados de 

forma experimental, não só como genes expressos ou ausentes. Também buscaram 

analisar os tipos de EMT. Fazendo um cruzamento das listas de outros estudos que 

foram incluídos na meta-analise, eles mostraram genes em comum em todas as 

listas e dentre eles estavam, Cd24, Cdh1, Cdh2, Epcam, Fn1, Lox, Mmp2, Ocln, 

Prss8, Vcan, Vim, and Zeb1. Todos genes envolvidos direta ou indiretamente em 

adesão e/ou motilidade celular.  
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Figura 2.1 - Vias de sinalização envolvidas na Transição Epitélio-Mesênquima (EMT) 

 

 

Fonte: GeneTex
36

 

 

2.5  VIMENTINA 

 

 

A vimentina, se trata de um filamento intermediário, tipicamente de células de 

origem mesenquimal, como macrófagos, condrócitos e fibroblastos. Possui peso 

molecular de 57.000 daltons e possui a função de manter a arquitetura e integridade 

dos tecidos25,37,38.  

Muitas células, quando perdem sua natureza tridimensional, sendo de origem 

não mesenquimal, malignas ou não, adquirem a expressão de vimentina, mesmo em 

propagações malignas e células em cultura18,30,39. Muitos estudos têm reportado o 

aumento na expressão de vimentina em carcinomas de origem epitelial e essas 

células seriam menos diferenciadas ou mostrariam perda ou redução da 

coesividade26,40,41. Os CEOs apresentam uma marcação significativa dessa proteína, 

porém localizada em células específicas, sugerindo uma alteração adaptativa das 

células epiteliais ao microambiente ao qual está localizada8,23. 
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Estudando o papel da vimentina junto com a troca de expressão das 

caderinas, Afrem et al.26, conseguiram demonstrar que o aumento da expressão de 

vimentina em carcinomas, está intimamente relacionado a diminuição na expressão 

de E-caderina. Visto que o gene promotor de vimentina, tem como alvo a via de 

sinalização β-catenina/TGF, a ativação dessa via de sinalização através da ruptura 

entre a E-caderina e β-catenina pode estar envolvida na sua alta expressão27.  

Por ser uma proteína intimamente relacionada a motilidade celular, muitos 

estudos seguem a premissa de que a alta expressão de vimentina em carcinomas 

estaria relacionada a migração e invasão celular e já foi demonstrado que a 

supressão da vimentina pode inibir a migração de células de carcinomas que, para 

que a transição epitélio mesequima acontecesse, expressaram essa proteína29. 

Paccione et al.29 afirmaram que a supressão da vimentina com o intuito de reverter o 

fenótipo mesenquimal de neoplasias avançadas pode ser utilizada como uma 

modalidade de terapia. 

Essa característica fenotípica das células neoplásicas aparenta ser 

temporária. Liu et al.42, em 2016, investigaram a expressão da vimentina em dois 

tipos de células de CEO com baixa capacidade metastática (HN4) e com alta 

capacidade de metástase (HN12), buscando se essa proteína seria um bom fator 

prognóstico. Em seu estudo eles conseguiram identificar que os níveis de expressão 

de vimentina estavam intimamente associados com a capacidade metastática dos 

tipos celulares. Quando comparados, a linhagem com alta capacidade de metástase 

demonstrava uma expressão significativamente maior do que a linhagem com baixo 

potencial metastático. Além disso, após a diminuição da vimentina na linhagem 

celular HN12 via siRNA, resultou na redução das atividades de invasão e migração 

dessas células. Demonstrando que a super-expressão de vimentina pode estar 

associada a EMT e a propensão de invasão e metástase de células neoplásicas42.  

Costa et al.18, realizaram um estudo imuno-histoquímico em 20 biópsias de 

carcinomas epidermoides, verificando a expressão de vimentina, E-caderina e N-

caderina no front invasivo e nas áreas central e superficial da lesão, objetivando 

entender as alterações dessas moléculas em cada região. Os autores e 

identificaram a diminuição da expressão da E-caderina na profundidade invasiva das 

neoplasias, maior expressão de vimentina e nenhuma marcação para N-cad (N-
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caderina). Esse grupo relatou que a perda da E-caderina era maior em áreas com 

brotamentos tumorais e que isso se traduzia na facilidade de invasão que as células 

dessa área apresentavam. Já a falta de marcação de N-caderina pode ser explicada 

pelo pequeno número amostral e diferenças no processamento, apesar de ter sido 

feita com casos controle18. 

Apesar dos estudos realizados, e muitos concordarem em relação a 

positividade da marcação, ainda não há uma padronização de técnicas para análise 

e possível utilização dos resultados na estratificação de pacientes e utilização com 

um sistema de gradação histológica de fácil execução e com alta concordância4. Os 

dois parâmetros utilizados por Boxberg et al.4 estão altamente relacionados com a 

perda de adesão célula-célula e podem demonstrar fatores morfológicos do 

fenômeno da transição epitélio-mesenquima e sendo o aumento na expressão de 

vimentina um resultado frente a perda dessa adesão16. 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar a expressão imuno-histoquímica de 

Vimentina em 50 espécimes de carcinoma epidermoide oral provenientes dos 

arquivos do Serviço de Patologia Cirúrgica da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo. 

Os objetivos específicos do estudo foram: 

 

 Coletar as informações clínicas e demográficas dos pacientes incluídos 

para estudo; 

 Analisar histologicamente os espécimes de CEO incluídos e realizar a 

graduação histológica proposta por Boxberg et al.4.  

 Comparar a expressão imuno-histoquímica de Vimentina aos parâmetros 

clínicos e histopatológicos investigados. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Este estudo foi conduzido de acordo com os preceitos determinados pela 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, publicada 

em 12 de dezembro de 2012. O protocolo de pesquisa foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade de São Paulo (Anexo A). 

 

 

4.1 AMOSTRA 

 

 

O presente estudo de caráter experimental compreendeu uma amostra de 50 

casos de carcinomas epidermoides orais provenientes dos arquivos dos serviços de 

Patologia Cirúrgica do departamento de Patologia Oral e Maxilofacial da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP), no período de 2008 a 

2018, diagnosticados por meio de exame histopatológico.  

Para tal, dos casos selecionados, foram obtidos cortes histológicos de 3μm, 

corados pelo método de hematoxilina e eosina. Sob microscópio ótico de luz, os 

espécimes foram analisados para seleção, confirmação, diferenciação das amostras 

e classificação quanto ao sistema de graduação histológica de malignidade de 

Boxberg et al.4. No caso de dúvida quanto à classificação da lesão, os cortes foram 

aprofundados, e os mesmos foram novamente analisados para se instituir uma 

avaliação final do caso. 
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4.2 ANÁLISE PELO SISTEMA DE GRADAÇÃO HISTOLÓGICA DE 

MALIGNIDADE 

 

 

Os cortes histológicos foram classificados conforme algoritmo proposto por 

Boxberg et al.4, que consiste na avaliação de dois fatores morfológicos: Atividade de 

brotamento tumoral (BA) e Tamanho de ninhos celulares (CNS). A BA foi definida 

como ramificação de pequenos ninhos de tumor com <5 células neoplásicas no 

parênquima/estroma circundante; baixa atividade de brotamento definida como 1 a 

14 e alta atividade de brotamento com ≥15 ninhos de brotamento por campo (10 

HPF). 

Células neoplásicas agrupadas cercadas por estroma neoplásico foram 

definidas como ninhos celulares. O tamanho do ninho no CEO foi classificado de 

acordo com o tamanho do menor ninho de células invasivas. Aglomerados de 

células neoplásicas compostos por >15 células tumorais foram classificados como 

ninhos grandes, 5 a 15 células neoplásicas como ninhos intermediários; os ninhos 

pequenos consistiam em 2 a 4 células neoplásicas. Invasão de única célula foi 

definida como células neoplásicas isoladas, que não apresentam arquitetura 

aninhada.  

A pontuação final foi calculada somando-se a pontuação da atividade de 

brotamento em 10 HPF e o tamanho do ninho de células, conforme descrito 

anteriormente. CEO com escore de 2 ou 3 foram classificados como bem 

diferenciados (G1), CEO com escore entre 4 e 6 foram considerados 

moderadamente diferenciados (G2) e CEO com escore 7 como pobremente 

diferenciação (G3). 
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4.3  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 

Foram incluídos no estudo somente os casos que: 

 

 Possuíam fichas com informações básicas preenchidas. 

 Fragmentos fixados em formol 10% ou formaldeído. 

 Dispuseram de quantidade de material suficiente para análise 

morfológica e Imuno-histoquímica. 

 

Os casos foram excluídos do estudo quando: 

 

 As fichas estavam incompletas quanto a idade, sexo, etnia e 

localização da lesão; 

 Dispuseram de extensão insuficiente para análise morfológica e Imuno-

histoquímica. 

 Fragmentos danificados pela técnica adotada durante a Biópsia como 

bisturi elétrico e apreensão do tecido com pinças e pela forma de 

fixação.  

  Fragmentos com extensa área de necrose.   

 

 

4.4  TÉCNICA DE IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

 

Reações de imuno-histoquímica foram realizadas pela técnica da 

estreptavidina-biotina e os cortes submetidos aos anticorpos antivimentina. Para 

realização desta metodologia foram preparados, a partir do material emblocado em 

parafina, cortes de 3 μm de espessura dos espécimes teciduais, estendidos em 

lâminas de vidro previamente tratadas com organosilano. Após essa etapa, os cortes 
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foram desparafinados em dois banhos de xilol, sendo um a 60 ºC por 30 minutos, e 

outro em temperatura ambiente por 15 minutos. A seguir, os cortes foram 

reidratados em cadeia descendente de etanóis, passando por três banhos de etanol 

absoluto, etanol a 95%, 90%, 85% e 80% por 3 minutos cada.  

Após a reidratação foi realizada a remoção do pigmento formólico através de 

incubação em hidróxido de amônia a 10% em solução alcoólica (etanol 95%), por 5 

minutos. Posteriormente, os cortes foram imersos em água destilada por 10 minutos, 

seguido por mais duas lavagens com água destilada. Após essa etapa, os cortes 

receberam tratamento para recuperação antigênica. Para esse tratamento, os cortes 

que foram submetidos aos anticorpos antivimentina em diluição de 1:500, foram 

mergulhados em uma solução de ácido cítrico monoidratado 10mM, pH 6.0 em 

banho Maria por 30 minutos a 95°C.  

Ao final da recuperação antigênica, os cortes foram imediatamente lavados 

durante 10 minutos em água destilada, seguida de mais duas lavagens, para 

posteriormente ser realizada a etapa de bloqueio da peroxidase endógena tecidual. 

O bloqueio da peroxidase endógena dos espécimes foi efetuado por meio da 

imersão das lâminas, por duas vezes, em uma solução na proporção de 1:1 de 

peróxido de hidrogênio a 6% e metanol por 15 minutos cada. Em continuidade, a 

lavagem em água destilada foi repetida, seguida pela imersão dos cortes por três 

vezes em solução de TRIS pH 7.6, por 5 minutos. 

A diluição e o tempo de incubação do anticorpo primário utilizado neste 

estudo foram otimizados de acordo com o tecido a ser aplicado, tendo sido 

estabelecido a incubação por 30 minuots à 4ºC. Para a incubação do anticorpo de 

ligação e do complexo terciário, foi utilizado o sistema do kit LSAB+ (DAKO, 

Carpinteria, CA, USA) em incubações de 30 minutos cada.  

As reações foram reveladas por meio da incubação por 10 minutos com a 

substância diaminobenzidina (Liquid DAB+, K3468, DAKO, Carpinteria, CA, USA). 

Em seguida, os cortes foram lavados com TRIS e água deionizada para remoção de 

excessos da substância de revelação, seguida pela realização de contra-coloração 

com hematoxilina de Mayer. Todas as reações imuno-histoquímicas deste estudo 

foram realizadas utilizando-se controles positivos e negativos.  
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4.5 AVALIAÇÃO DAS MARCAÇÕES IMUNO-HISTOQUÍMICAS 

 

 

Os espécimes submetidos às reações de imuno-histoquímica foram avaliados 

por um sistema de pontuação semi-quantitativa e qualitativa com o intuito de reduzir 

possíveis distorções relacionadas com a heterogeneidade das amostras. As lâminas 

foram observadas em microscópio de luz com aumento final de 400x sob um foco 

fixo e com clareza de campo. 

A avaliação da expressão imuno-histoquímica foi considerada positiva para 

antivimentina quando localizada no citoplasma de células neoplásicas. Foi 

considerado expressão focal para casos com até com até 25% das células 

imunopositivas, expressão difusa quando mais de 25% das células foram 

imunomarcadas e negativo quando não houvesse imunomarcação em células 

neoplásicas.  

 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Após a coleta, os dados foram organizados em um banco informatizado, com 

o auxílio do programa Excel e do software GraphPad Prism 8, e submetidos 

inicialmente a análise descritiva. Para avaliar a associação entre as variáveis, os 

dados foram submetidos aos testes estatísticos Exato de Fisher. 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 

 

 

A amostra desta pesquisa foi constituída por 50 casos de carcinoma 

epidermoide de língua e assoalho oral diagnosticados no Serviço de Patologia 

Cirúrgica da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.  

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

A idade dos pacientes variou de 22 a 95 anos, com média de 60,1 e desvio 

padrão de 14,1 anos. Sendo que 58,3% (n=28) desses pacientes possuíam idade 

superior a 60 anos. Dos 51 casos estudados, 39 (78%) corresponderam a pacientes 

do sexo masculino e 11 (22%) a pacientes do sexo feminino. Vinte e cinco pacientes 

(50%) eram tabagistas e 23 (46%) etilistas (Tabela 5.1). 

 

Tabela 5.1 - Parâmetros clínicos e demográficos dos casos de carcinoma epidermoide estudados 

Parâmetro n(%) 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 
39 (78%) 
11(22%) 

Idade  

10 a 40 anos 

41 a 59 anos 

60 a 74 anos 

> 75 anos 

 
5 (10%) 
15 (30%) 
20 (40%) 
10 (20%) 

Idade  

Até 60 anos 

> 60 anos 

 
20 (41,7%) 
28 (58,3%) 

Tabagismo  

Não 

Sim 

Não informado 

 
19 (38%) 
25 (50%) 
6 (12%) 

Etilismo 

Não 

Sim 

Não informado 

 
21 (42%) 
23 (46%) 
6 (12%) 

Fonte: A autora. 
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5.2 RESULTADOS DA ANÁLISE MORFOLÓGICA 

 

 

Após a graduação de todos os casos seguindo o modelo histopatológico de 

análise proposto por Boxberg et al.16, observou-se que 54% dos casos (n=27) 

apresentava mais de 15 focos de brotamento tumoral, enquanto apenas 10% dos 

casos (n=5) não apresentava atividade de brotamento tumoral. Em relação ao 

tamanho dos ninhos tumorais, observou-se que 40% dos casos (n=22) 

apresentavam ninhos tumorais pequenos, com duas a quatro células, enquanto 28% 

(n=14) dos casos apresentavam invasão em células individuais. Ao final dessas 

duas análises os pontos foram somados e 66% (n=33) dos casos foram classificados 

como moderadamente diferenciados (G2). Os dados dessa análise estão 

sumarizados na tabela 5.2.  

 

Tabela 5.2 - Distribuição absoluta e relativa dos parâmetros de análise histopatológica dos casos de 
carcinoma epidermoide segundo proposto por Boxberg et al

16
 

Parâmetro n (%) 

Atividade de brotamento tumoral 

Sem brotamento 

< 15 brotamentos 

 15 brotamentos 

 

5 (10%) 

18 (36%) 

27 (54%) 

Menor tamanho de ninhos tumorais 

> 15 células 

5-15 células 

2-4 células 

Invasão de células individuais 

 

5 (14%) 

9 (18%) 

22 (40%) 

14 (28%) 

Grau histológico 

Bem diferenciado - G1 

Moderadamente diferenciado - G2 

Pobremente diferenciado - G3 

 

6 (12%) 

33 (66%) 

11 (22%) 

Fonte: A autora. 
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5.3 RESULTADOS DA ANÁLISE IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

 

Para análise da expressão imuno-histoquímica de Vimentina foi feita uma 

análise semi-quantitativa do padrão de marcação nas células do front de invasão 

tumoral. Casos com até 25% das células imunopositivas foram classificados como 

tendo expressão focal (Figura 5.1) Se mais de 25% das células estivessem 

imunomarcadas, os casos foram considerados como tendo expressão difusa de 

Vimentina (Figura 5.2). Para efeitos de comparações estatísticas os casos de 

Vimentina focal e difusa foram agrupados.  

Em geral, a maioria dos casos apresentou expressão focal de Vimentina 

(n=26; 52%), enquanto apenas 7 (14%) casos apresentaram expressão difusa dessa 

proteína e 16 (32%) casos foram completamente negativos. As distribuições das 

expressões de Vimentina de acordo com as características clínicas e 

histopatológicas estão resumidas na tabela 5.3.  
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Figura 5.1 – Fotomicrografia demonstrando padrão de marcação focal na periferia das ilhas 
neoplásicas 

 

 

Fonte: A autora.      
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Figura 5.2 – Fotomicrografia demonstrando padrão de marcação difuso nas ilhas neoplásicas com 
regiões imunopositivas em grupos celulares menores 

 

 

Fonte: A autora. 
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Tabela 5.3 - Distribuição absoluta e relativa da expressão de Vimentina em casos de carcinoma 
epidermoide oral, de acordo com as características clínicas e histológicas 

 

Variáveis Expressão 

focal de 

Vimentina 

Expressão 

difusa de 

Vimentina 

Expressão 

negativa de 

Vimentina 

Total 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

6 (12%) 

21 (41%) 

 

2 (4%) 

5 (10%) 

 

3 (6%) 

13 (26%) 

 

11 (22%) 

39 (78%) 

Idade 

60 anos 

>60 anos 

 

13 (27%) 

14 (29%) 

 

3 (6%) 

3 (6%) 

 

4 (9%) 

11 (23%) 

 

20 (41,7%) 

28 (58,3%) 

Local anatômico da lesão 

Língua 

Assoalho bucal 

 

21 (42%) 

6 (12%) 

 

6 (12%) 

1 (2%) 

 

11 (22%) 

5 (10%) 

 

38 (76%) 

12 (24%) 

Tabagismo 

Sim 

Não 

 

16 (36%) 

6 (14%) 

 

5 (11%) 

2 (5%) 

 

4 (9%) 

11 (25%) 

 

25 (56,8%) 

19 (43,1%) 

Etilismo 

Sim 

Não 

 

11 (25%) 

11 (25%) 

 

6 (14%) 

1 (2%) 

 

6 (14%) 

9 (20%) 

 

23 (52,3%) 

21 (47,7%) 

Grau histológico 

G1 

G2 

G3 

 

4 (8%) 

15 (31%) 

7 (14%) 

 

0 (0%) 

5 (10%) 

2 (2%) 

 

2 (2%) 

12 (25%) 

2 (2%) 

 

6 (12%) 

33 (66%) 

11 (22%) 

Atividade de brotamento tumoral 

Sem brotamento 

< 15 brotamentos 

 15 brotamentos  

 

4 (8%) 

10 (21%) 

13 (25%) 

 

0 (0%) 

1 (2%) 

6 (12%) 

 

1 (2%) 

7 (14%) 

8 (16%) 

 

5 (10%) 

18 (36%) 

27 (54%) 

Menor tamanho de ninhos tumorais 

> 15 células 

5-15 células 

2-4 células 

Invasão de células individuais 

 

4 (9%) 

6 (13%) 

9 (19%) 

8 (17%) 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

4 (9%) 

3 (6%) 

 

1 (2%) 

3 (6%) 

9 (19%) 

3 (6%) 

 

5 (14%) 

9 (18%) 

22 (40%) 

14 (28%) 

Fonte: A autora. 
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Ao comparar a expressão de Vimentina entre os parâmetros clínicos e 

histopatológicos, observou-se associação estatisticamente significante para o 

parâmetro tabagismo (p=0,008), sendo que a maioria dos casos referentes a 

paciente tabagistas apresentava expressão positiva de Vimentina, enquanto a 

maioria dos pacientes não tabagistas apresentava expressão negativa de Vimentina. 

Não foram observadas outras associações estatísticas. Os resultados da análise 

estatística estão sumarizados na tabela 5.4 e nos gráficos de 5.1 a 5.5.  

 

Tabela 5.4 – Resultados do teste de associação entre a expressão imuno-histoquímica de Vimentina 
e as características clínicas e histológicas dos casos de carcinoma epidermoide oral 
estudados 

 

Variáveis Vimentina 

positiva 

Vimentina 

negativa 

Total p* 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

8 (16%) 

26 (52%) 

 

3 (6%) 

13 (26%) 

 

11 (22%) 

39 (78%) 

 

0.99 

Idade 

60 anos 

>60 anos 

 

16 (33%) 

17 (36%) 

 

4 (8%) 

11 (23%) 

 

20 (41,7%) 

28 (58,3%) 

 

0.21 

Local anatômico da lesão 

Língua 

Assoalho bucal 

 

27 (54%) 

7 (14%) 

 

11 (22%) 

5 (10%) 

 

38 (76%) 

12 (24%) 

 

0.48 

Tabagismo 

Sim 

Não 

 

21 (48%) 

8 (18%) 

 

4 (9%) 

11 (25%) 

 

25 (56,8%) 

19 (43,2%) 

 

0.008 

Etilismo 

Sim 

Não 

 

17 (39%) 

12 (27%) 

 

6 (14%) 

9 (20%) 

 

23 (52,3%) 

21 (47,7%) 

 

0.34 

Grau histológico 

G1 

G2/G3 

 

4 (8%) 

30 (60%) 

 

2 (4%) 

14 (28%) 

 

6 (12%) 

44 (88%) 

 

0.99 

* Teste Exato de Fisher 

Fonte: A autora. 
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Gráfico 5.1 – Distribuição de casos exibindo expressão imuno-histoquímica positiva e negativa de 
Vimentina de acordo com o sexo 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 

Gráfico 5.2 – Distribuição de casos exibindo expressão imuno-histoquímica positiva e negativa de 
Vimentina de acordo com os grupos etários 

 

 

 

Fonte: A autora. 
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Gráfico 5.3 – Distribuição de casos exibindo expressão imuno-histoquímica positiva e negativa de 
Vimentina de acordo com o local anatômico 

 

 

Fonte: A autora. 

 

Gráfico 5.4 – Distribuição de casos exibindo expressão imuno-histoquímica positiva e negativa de 
Vimentina de acordo com o status de tabagismo 

 

 

 

Fonte: A autora. 
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Gráfico 5.5 – Distribuição de casos exibindo expressão imuno-histoquímica positiva e negativa de 
Vimentina de acordo com o status de etilismo 

 

 

 

Fonte: A autora. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A transição epitélio-mesênquima consiste em um evento biológico no qual as 

células epiteliais perdem diversas das suas funções fenotípicas e ganham 

propriedades típicas de células mesenquimais, exibindo alta mobilidade e perda da 

polarização. Esse fenótipo migratório adquirido está envolvido em diversas 

neoplasias malignas, principalmente durante a invasão tumoral e o processo de 

metástase43,44.  

A Vimentina é o maior constituinte da família de proteínas do filamento 

intermediário e é expressa normalmente em células mesenquimais, atuando na 

manutenção da integridade celular e promovendo resistência contra o estresse 

celular45. Elevadas expressões de Vimentina tem sido demonstradas em diversas 

neoplasias malignas incluindo tumores gastrointestinais, câncer de mama, de 

próstata, de pulmão, de cabeça e pescoço, melanoma, dentre outros 43,45,46.  

Este estudo investigou a expressão imuno-histoquímica de Vimentina em 50 

casos de carcinoma epidermoide oral (CEO). Observou-se que a maioria dos casos 

apresentava expressão positiva dessa proteína, entretanto, dentre os 33 casos 

positivos, apenas 7 apresentaram expressão difusa. No restante dos casos positivos 

a expressão de Vimentina se deu de forma focal, ocorrendo principalmente nas 

células no front de invasão tumoral. Dezesseis casos foram completamente 

negativos para Vimentina.  

Essa heterogeneidade na expressão de Vimentina já foi demonstrada em 

outros estudos que investigaram casos de CEO26,41,47,47. Em geral, esses autores 

também demonstraram uma positividade focal de Vimentina nas células tumorais do 

front de invasão. Assim como no presente estudo, Afem et al.26 demonstraram 

expressão focal de Vimentina na maioria dos casos estudados, estando localizada 

principalmente na periferia das ilhas tumorais.  

A expressão de Vimentina em neoplasias epiteliais malignas está associada a 

um alto grau de invasão e tem sido considerada um biomarcador de transição 

epitélio-mesênquima confiável43,45. Além disso, a expressão imuno-histoquímica de 
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Vimentina está associada com uma elevada frequência de metástases linfonodais 

em carcinomas de cabeça e pescoço48,49.  

Neste estudo, a expressão de Vimentina foi comparada a um novo sistema de 

graduação tumoral para casos de carcinoma epidermoide oral, proposto por Boxberg 

et al.4. Esse sistema preconiza a avaliação da atividade de brotamento tumoral e o 

menor tamanho dos ninhos tumorais e foi escolhido para este estudo por apresentar 

alta concordância intra e interobservadores, além de estar associado a diminuição 

da sobrevida global e específica em pacientes com CEO4,16.  

Seguindo esse novo sistema de graduação, a maior parte dos casos destes 

estudos apresentavam alta atividade de brotamento tumoral e ninhos tumorais 

pequenos, com duas a quatro células. O grau histológico final de 66% dos casos foi 

o G2, sendo considerados como moderadamente diferenciados. No estudo de 

Boxberg et al.4, 54% dos casos de CEO estudados também foram classificados 

como G2/moderadamente diferenciados; enquanto no estudo mais recente do 

mesmo grupo16, esse grau foi atribuído a 47,2% dos casos. Esses resultados 

demonstram que, mesmo utilizando-se um novo sistema de graduação histológica 

de malignidade, a maioria dos casos de CEO será classificada na categoria 

“moderadamente diferenciada”.  

De todo modo, o sistema de graduação apresentado por Boxberg et al.4 é 

mais objetivo do que o sistema utilizado pela OMS e apresenta bons resultados de 

concordância16. Portanto, novas pesquisas que utilizem esse sistema em CEO 

devem ser estimuladas.  

Observou-se uma expressão heterogênea de Vimentina dentre os graus 

histológicos do tumor, sendo que não foram identificadas associações 

estatisticamente significantes. Esses resultados corroboram os encontrados por Liu 

et al.41, que também não identificaram associações entre a expressão de Vimentina 

e o grau histológico do tumor (utilizando o sistema preconizado pela OMS). 

Entretanto, em uma amostra de 230 casos de carcinoma epidermoide de língua, 

Wang et al.47 demonstraram que uma elevada expressão de Vimentina está 

significativamente associada a um aumento na atividade de brotamento tumoral. 

Neste estudo, 54% dos casos apresentavam alta atividade de brotamento tumoral 

(>15) e desses casos a maioria apresentou expressão positiva de Vimentina. Esses 
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resultados podem indicar que as células organizadas em brotamentos tumorais 

estejam sofrendo a transição epitélio-mesênquima. Entretanto, mais estudos que 

utilizem esse novo sistema de graduação são essenciais para desvendar essa 

relação. 

Não foram observadas associações entre a expressão de Vimentina e os 

parâmetros sexo, idade, local anatômico e etilismo. Contudo, observou-se que os 

casos referentes a pacientes tabagistas apresentavam principalmente Vimentina 

positiva, enquanto os pacientes não-tabagistas apresentavam maior frequência de 

Vimentina negativa, e essa associação foi estatisticamente significante.  

Um estudo recente que avaliou células epiteliais orais de pessoas tabagistas e 

não-tabagistas, assim como de pacientes com leucoplasia oral e com CEO, 

demonstrou que o tabagismo promove a transformação maligna do epitélio oral 

através da ativação das vias Wnt/-catenina e MAPK50. Além disso, os autores 

demonstraram um aumento na expressão de Vimentina nas células de pacientes 

tabagistas, com leucoplasia oral e com CEO. Esses resultados corroboram os 

encontrados no presente estudo e indicam que o tabagismo pode estar relacionado 

à progressão do câncer oral, através da modulação de vias de sinalização 

importantes para a transição epitélio-mesênquima.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados desta pesquisa, conclui-se que: 

 

 A expressão imuno-histoquímica de Vimentina foi positiva e focal na 

maioria dos casos de CEO estudados; 

 Os casos de CEO investigados exibiam principalmente mais de 15 

brotamentos tumorais e ninhos tumorais com 2 a 4 células; 

 Predominantemente, os CEOs foram classificados histologicamente 

como grau 2 (moderamente diferenciados); 

 A expressão imuno-histoquímica de Vimentina foi significantemente 

associada ao status de tabagismo dos pacientes desta amostra; 

 A expressão imuno-histoquímica de Vimentina não esteve relacionada 

aos outros parâmetros clínicos e histopatológicos referentes aos casos 

investigados. 
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