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INTRODUÇÃO: 

Mesmo em estágios clínicos iniciais, uma fração considerável dos carcinomas de células escamosas 

oral (CCEO) pode apresentar comportamento agressivo, com tendência aumentada para invasão local, 

metástase regional e recorrência após o tratamento.1 Contudo, ainda não há parâmetros para diferenciar 

os pacientes que apresentam estes tumores com comportamento mais agressivo, que se beneficiariam 

com uma abordagem terapêutica específica, daqueles que apresentam tumores mais indolentes. Nesse 

contexto, a identificação de características histopatológicas, isoladas ou em modelos (combinação de 

vários aspectos juntos), visa complementar as limitações do sistema de estadiamento TNM, fornecendo 

ao clínico ferramentas para desenvolver um plano de tratamento mais preciso e adequado para cada 

paciente.2 Embora a relevância do sistema de classificação histopatológica da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) como ferramenta prognóstica para o CCEO vem recebendo inúmeras críticas ao longo 

dos anos,3,4 características histopatológicas mais recentes, como a relação tumor-estroma (TSR), os 

linfócitos infiltrantes do tumor (TILs) e o brotamento tumoral (TB), estão apresentando resultados 

promissores.2 Este estudo foi realizado para avaliar o impacto da combinação de TSR, TILs e TB no 

sistema de classificação histopatológica da OMS no prognóstico de 95 pacientes com CCEO em estágio 

inicial. 

 

METODOLOGIA: 

A amostra foi composta por 95 pacientes com CCEO classificados com tumores em estágio clínico 

inicial (estágio I-T1N0M0 ou estágio II-T2N0M0) seguindo as recomendações da 8º edição do sistema 

TNM. Os dados clínico-patológicos, incluindo idade, gênero, presença de hábitos nocivos (hábito de 

fumar e consumir bebidas alcoólicas), local do tumor, protocolo de tratamento, status da margem 

cirúrgica, sobrevida especifica e sobrevida livre da doença (recorrência), foram coletados dos prontuários 

médicos. O seguimento pós-operatório variou de 6 a 178 meses e os casos de recidiva foram 
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confirmados histologicamente. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da FOP-UNICAMP (CAAE: 55927322.0.0000.5418). 

Graduação histopatológica: as lâminas histológicas coradas com hematoxilina e eosina (HE) das 

ressecções cirúrgicas foram recuperadas e o sistema de classificação histopatológica da OMS foi usado 

para classificar os tumores.5 O número de lâminas disponíveis do tumor primário para cada caso variou 

de 1 a 8. 

Relação tumor-estroma (TSR): a TSR foi avaliada em lâminas coradas com HE no fronte invasivo de 

acordo com van Pelt et al.6 e, com base na porcentagem de estroma e células tumorais, os tumores 

foram classificados como pobres em estroma (<50%) ou ricos em estroma (≥50%). 

Linfócitos infiltrantes do tumor (TILs): os TILs, definidos como a porcentagem da área do estroma 

tumoral ocupada por linfócitos, foram avaliados em cortes corados com HE seguindo as recomendações 

do International Immuno-Oncology Biomarker Working Group.7 O ponto de corte de 20% foi usado para 

separar tumores com alto e baixo TILs. 

Brotamento tumoral (TB): a TB foi identificada no fronte invasivo com base nas recomendações 

publicadas anteriormente,8 e o ponto de corte de 5 brotamentos por campo foi aplicado para separar o 

tumor com atividade baixa (<5 brotamentos) e alta (≥5 brotamentos). 

Para fins estatísticos, os tumores moderadamente e pouco diferenciados foram combinados em um 

único grupo. As análises univariada e multivariada de regressão de Cox foram conduzidas para avaliar 

o impacto dos parâmetros clínico-patológicos na sobrevida dos pacientes. Na análise multivariada, vários 

modelos foram construídos evitando contabilizar o mesmo parâmetro duas vezes. Curvas de ROC 

(receiver operator characteristic) foram aplicadas para comparar a capacidade discriminatória dos 

parâmetros sozinhos e em combinação com a classificação histopatológica da OMS. Um valor de p 

≤0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Na análise univariada (Tabela 1), TSR (rico em estroma, ≥50%) foi significativamente associado a 

sobrevida especifica (HR: 4,10; IC 95%: 1,87-8,97; p=0,0004) e a sobrevida livre de doença (HR: 3,32; 

IC 95%: 1,51-7,29; p= 0,003) dos pacientes. Pacientes com TILs baixo (<20%) tiveram pior sobrevida 

(HR: 6,58; IC 95%: 1,81-23,8; p=0,004) do que aqueles com TILs alto (≥20%), mas nenhum impacto na 

sobrevida livre de doença foi observado. O estágio clínico dos tumores foi significantemente associado 

com a sobrevida dos pacientes. Os casos em estágio II foram associados a pior sobrevida e maior taxa 

de recorrência em comparação com casos de estágio I (Tabela 1). 

Como revelado na Tabela 2, a combinação da classificação da OMS com TSR produziu resultados 

estatisticamente significantes. Comparado ao tumor bem diferenciado pobre em estroma (TSR <50%), 

os pacientes com tumor bem diferenciado exibindo um estroma rico (TSR ≥50%) tiveram uma sobrevida 

reduzida (HR: 3,17; 95% IC: 0,85-11,8; p=0,08), o que foi ainda pior para pacientes com tumor 

moderadamente ou pobremente diferenciado, resultando em um HR de 3,58 (IC 95%: 1,28-10,1; 

p=0,01). Para sobrevida livre de doença, a combinação de tumor moderadamente/pobremente 
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diferenciado e estroma rico (≥50% TSR) apontou para maior risco de recidivas do que tumor bem 

diferenciado e pobre em estroma (TSR <50%) (HR 3,27; IC 95%: 1,09–9,79; p=0,05). A combinação 

envolvendo TB não apresentou associação significativa, enquanto as combinações com baixa densidade 

de TILs (<20%) demonstraram a tendência de associação com sobrevida específica (p=0,06). 

 

Individualmente, TSR foi o único parâmetro independentemente associado a sobrevida dos pacientes 

(Tabela 3). A análise multivariada revelou que um estroma rico (≥50%) é um fator de risco para pior 

sobrevida específica (HR: 4,97; IC 95%: 1,97-12,5; p=0,0007) e maior risco de recorrência (HR: 3,22; IC 

95%: 1,43- 7,27; p=0,005). Em termos de combinação, as análises multivariadas mostraram que a 

combinação entre o sistema de classificação da OMS e TSR é um fator de risco independente para 

sobrevida especifica (HR: 1,93; IC 95%: 1,28-2,90; p=0,002) e sobrevida livre de doença (HR: 1,59; 95% 

IC: 1,11-2,27; p = 0,01), enquanto a combinação entre o sistema de classificação da OMS e TILs é um 

marcador independente para sobrevida específica (HR: 1,70; IC 95%: 1,05-2,74; p=0,03). 
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Para determinar o impacto da incorporação de TSR e TILs no sistema de classificação histopatológica 

da OMS, as curvas ROC dos parâmetros sozinhos e em combinação foram comparadas. Em 

comparação com a classificação histopatológica da OMS isoladamente, tanto o TSR sozinho ou em 

combinação demonstraram uma discriminação significativamente superior para sobrevida específica 

(Fig. 1A) e livre de doença (Fig. 1B). Não houve incremento da adição de TSR ao sistema 

histopatológico. Embora não em um nível significante, a combinação do sistema de classificação da 

OMS e TILs revelou uma discriminação superior para sobrevida específica do que TILs sozinho ou 

sistema de classificação da OMS sozinho (Fig. 1C). Não foram observadas diferenças para sobrevida 

livre de doença (Fig. 1D). 

 

 

FIGURA 1 Curva de ROC com área sob a curva (AUC) comparando os parâmetros individualmente e 
combinados com o sistema de classificação histopatológica da OMS. O TSR sozinho ou em combinação 
com o sistema de classificação da OMS mostrou uma discriminação significativamente superior em 
comparação com o sistema de classificação da OMS sozinho, tanto para a sobrevida específica do 
câncer (A) quanto para a sobrevida livre de doença (B). Para ambos os desfechos, não foram observadas 
diferenças entre o TSR sozinho e combinado com o sistema de classificação da OMS. Embora não em 
um nível significativo, a combinação do sistema de classificação da OMS e TILs mostrou uma 
discriminação superior para a sobrevida específica do câncer do que os TILs sozinhos ou o sistema de 
classificação da OMS sozinho (C). Não foram observadas diferenças na sobrevida livre de doença (D). 
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CONCLUSÕES: 

Os resultados deste estudo revelam a TSR tem implicações significativas para a sobrevida de 

pacientes com CCEO em estágio inicial. A combinação de TSR e classificação histopatológica da OMS 

não impactou o potencial para sinalizar pacientes com alto risco de recorrência ou morte devido ao 

tumor. Por outro lado, a baixa densidade de TILs só foi independentemente associada a sobrevida 

específica quando em combinação com o sistema de classificação da OMS. Como essas características 

são de baixo custo, fáceis de avaliar, factíveis e reprodutíveis, a validação deve ser alvo de mais estudos 

futuros. 
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