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Quase... 

 

Ainda pior que a convicção do não e a incerteza do talvez é a  

desilusão de um quase.  

É o quase que me incomoda, que me entristece, que me mata  

trazendo tudo que poderia ter sido e não foi.  

Quem quase ganhou ainda joga, quem quase passou ainda estuda,  

quem quase morreu está vivo, quem quase amou não amou. 

Basta pensar nas oportunidades que escaparam pelos dedos, nas  

chances que se perdem por medo, nas idéias que nunca sairão do  

papel por essa maldita mania de viver no outono. 

Pergunto-me, às vezes, o que nos leva a escolher uma vida  

morna; ou melhor não me pergunto, contesto.  

A resposta eu sei de cor, está estampada na distância e frieza dos  

sorrisos, na frouxidão dos abraços, na indiferença dos "Bom dia",  

quase que sussurrados. 

Sobra covardia e falta coragem até pra ser feliz.  

A paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai.  

Talvez esses fossem bons motivos para decidir entre a alegria e a dor,  

sentir o nada, mas não são.  

Se a virtude estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria ondas, os  

dias seriam nublados e o arco-íris em tons de cinza. 

O nada não ilumina, não inspira, não aflige nem acalma, apenas  

amplia o vazio que cada um traz dentro de si.  

Não é que fé mova montanhas, nem que todas as estrelas estejam ao  

alcance, para as coisas que não podem ser mudadas resta-nos somente  

paciência porém, preferir a derrota prévia à dúvida da vitória é  

 



 

 

 

 

 

desperdiçar a oportunidade de merecer. 

Pros erros há perdão; pros fracassos, chance; pros amores  

impossíveis, tempo.  

De nada adianta cercar um coração vazio ou economizar alma.  

Um romance cujo fim é instantâneo ou indolor não é romance.  

Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo  

impeça de tentar.  

Desconfie do destino e acredite em você. 

Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando,  

vivendo que esperando porque, embora quem quase morre esteja vivo, 

quem quase vive já morreu."  

 

 

 

 

Luiz Fernando Veríssimo 
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RESUMO 

 
 

A queilite actínica é uma lesão causada pela exposição excessiva aos raios 

ultra-violeta (UV). Atingindo mais homens a partir da 5º década de vida e de pele 

clara, possuindo grande potencial de malignização, quando originará o carcinoma 

epidermóide de lábio, a malignidade mais comum em boca. Seu diagnóstico na 

maioria das vezes é tardio e quando isto ocorre sua taxa de sobrevida é de apenas 5 

anos. O processo de progressão da carcinogênese está relacionado com a quebra 

no balanço entre os processos de proliferação/diferenciação celular e apoptose. A 

survivina é uma proteína com importantes funções na inibição da apoptose e 

progressão da mitose. Sua expressão desregulada, presente na maioria dos 

cânceres humanos, está relacionada a um prognóstico pobre e uma diminuição na 

sobrevida dos pacientes. Acredita-se que ela participe de eventos chaves na 

carcinogênese. Pode ser gene alvo da β-catenina, uma proteína de adesão com 

funções de transcrição relacionada com a via Wnt. A β-catenina presente nas 

junções aderentes da membrana celular junto com a caderina- E, quando livre no 

citoplasma é translocada para o núcleo onde faz a transcrição de gens reguladores 

do ciclo celular. O objetivo deste estudo foi avaliar a expressão imunoistoquímica da 

survivina e β-catenina nas lesões de queilite actínica e carcinoma epidermóide de 

lábio, e relacionar a expressão das duas proteínas e a participação na 

carcinogênese dessa lesão. Além disso, as lesões de queilite actínica foram 

classificadas quanto às alterações morfológicas por duas classificações: a proposta 



pela OMS, 2005 e por um sistema binário de graduação proposto por Kujan et al. em 

2006. Foram realizadas reações de imunoistoquímica para verificação da expressão 

das duas proteínas. Os resultados mostraram, para β-catenina, expressão de 

membrana em todos os casos e marcação citoplasmática em 85% os casos de 

queilite actínica e marcação nuclear em 22%. A survivina foi positiva em 42% dos 

casos de queilite, com padrão de marcação irregular. Os carcinomas epidermóides 

foram positivos em 83% dos casos para β-catenina e nenhum deles teve marcação 

nuclear, e foram 100% positivos para survivina. Os resultados mostram alterações 

nas lesões de displasia, evidenciando o potencial maligno. Mais estudos são 

necessários para relacionar a expressão das duas proteínas e para esclarecer o 

papel da survivina na carcinogênese das lesões de lábio. 

 
 
Palavras- Chave: Queilite actínica; Carcinoma epidermóide de lábio; Survivina; β-

catenina. 
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ABSTRACT 

 
 

The actinic cheilitis is caused by excessive exposure to ultra violet (UV) 

radiation, most common in men after the 5º decade and fair skin, it has a great 

potencial of malignization, when it will become the squamous cell carcinoma of the 

lip, the malignancy most frequent in the mouth. The diagnosis is late in most cases 

which leads to a decrease of the survival to only 5 years. The progression of 

carcinogenesis is related to the balance between cell proliferation/ differenciation and 

apoptosis. Survivin is a protein with important functions on the inhibition of apoptosis 

and progression of mitosis. It’s desregulated expression, present in most human 

cancers, is related to a poor prognosis and a decrease of overall survival. Many 

authors believe that it participates and is key event on early carcinogenesis. Survivin 

might be a target gene of β-catenin, that is a adhesion protein with transcription 

functions related with the Wnt pathway. β-catenin is present in the adherens junctions 

of the cellular membrane in complex with the E-cadherin, and when free on the 

cytoplasm, it’s translocated to the nucleus, where it’s responsible for the transcription 

of cell-cycle regulators genes. The aim of the study was to evaluate the 

immunohystochemical expression of survivin and β-catenin in actinic cheilitis and 

squamous cell carcinoma lesions, and correlate the expression of the two proteins 

and the participation on the carcinogenesis of this lesion. Besides, the actinic cheilitis 

samples were classified as the epithelial changes by two methods: one proposed by 

the World Health Organization (WHO), in 2005 and the other, a binary system of 



graduation proposed by Kujan et al. in 2006. The results showed, for the β-catenin, 

membrane expression in all cases, and cytoplasmatic staining in 85% of the actinic 

cheilitis lesions, and 22% of nuclear staining. Survivin was positive in 42% of the 

actinic cheilitis, with an irregular pattern of staining. The squamous cell carcinomas 

were positives in 83% for β-catenin and none of them had nuclear staining, and were 

a 100% positive for survivin. The results showed alterations on the dysplasic lesions, 

proving their malignant potencial. More studies are needed to correlated the 

expression of the two proteins and to elucidate the role of survivin in the 

carcinogenesis of lip lesions. 

 
 
Keywords: Actinic cheilitis; Squamous cell carcinoma of the lip; Survivin; β-catenin 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O processo de carcinogênese se dá por uma combinação de fatores 

iniciadores e promotores. No caso da radiação ultra-violeta (UV), sabemos que ela 

pode funcionar tanto como iniciador, como promotor do câncer (LEFFELL, 2000). 

Prova disso, alterações causadas pela exposição crônica à radiação UV, 

encontradas no carcinoma de pele já instalado, podem também ser demonstradas 

na sua lesão inicial de queratose actínica. 

O carcinoma epidermóide de lábio e a queilite actínica são lesões que 

ocorrem em lábio, apresentam características semelhantes às lesões em pele e 

compartilham o mesmo agente etiológico. É a localização mais freqüente do câncer 

de boca e em estágios avançados pode apresentar uma sobrevida menor que 5 

anos. A lesão de queilite actínica instalada após a exposição crônica à radiação UV, 

possui um alto índice de transformação entre as lesões consideradas 

potencialmente malignas em boca. Conseguir definir quais lesões tornar-se-ão 

carcinomas é essencial para prevenir o câncer de boca, garantir a cura, diminuir a 

morbidade de tratamentos mais agressivos e proporcionar mais qualidade de vida 

aos pacientes. 

A survivina é um membro da família das proteínas inibidoras de apoptose 

(IAP), presente em tecido fetal, mas não detectável em tecidos adultos sadios 

diferenciados (LO MUZIO et al., 2005). A descoberta da survivina, expressada em 

vários cânceres humanos e também em lesões cancerizáveis de pele, pode estar 

associada a um evento precoce na carcinogênese, fazendo dela um interessante 

alvo para terapias anti-câncer (GROSSMAN et al., 2001). A literatura mostra sua 
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expressão relacionada a um pior prognóstico da doença e menor tempo de 

sobrevida. A associação da expressão desta proteína com diferentes graus de 

displasia da queilite actínica pode auxiliar na conduta clínica frente esta lesão, 

servindo como importante marcador na prevenção do câncer de lábio. 

Para melhor entender como se dá a desregulação da expressão da survivina 

no câncer, vamos abordar também neste estudo a expressão da proteína β-catenina 

que é uma proteína de adesão que possui também função de transcrição e tem a 

survivina como um dos seus genes alvos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Radiação Ultra-Violeta (UV) 

 

 

A radiação UV é o fator etiológico mais relevante para a ocorrência das 

neoplasias de pele e de lábio (HORTA et al., 2007). Ela é dividida em 3 seções de 

acordo com o comprimento de onda, e possuem efeitos biológicos distintos. A 

radiação UVA (320-400 nm), é a radiação predominante, e é principalmente 

associada a efeitos sobre envelhecimento e formação de rugas, com pouco 

potencial carcinogênico. A radiação UVB (280-320 nm) é amplamente absorvida 

pela pele e pode causar eritema, queimaduras e câncer. A radiação UVC (200-280 

nm) é bloqueada pela camada de ozônio e não possui nenhum efeito relatado sobre 

os seres humanos (MATSUMURA; ANANTHASWAMY, 2004). 

Os primeiros efeitos da radiação UV na pele após a exposição são eritema 

(inflamação por queimadura solar) e bronzeamento (aumento da melanogênese). O 

bronzeamento produz uma proteção para nucléolo contra a radiação UV, levando a 

uma redução dos danos do DNA. Após 24 – 48 horas ocorre um aumento da 

atividade mitótica e da síntese de DNA e RNA. A exposição solar prolongada leva a 

deterioração de estrutura e função tecidual com acúmulo de danos ao DNA 

(MATSUMURA; ANANTHASWAMY, 2004).  

A exposição aos raios UV causa lesões mutagênicas do DNA que são como 

assinaturas características. As mais freqüentes são dímeros de ciclobutanos de 

pirimidinas (CPDs) e fotoprodutos de pirimidinas 6-4 (NISHIGORI, 2006; PFEIFER, 
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YOU; BESARATINIA, 2005). O acúmulo de mutações gênicas favorece a 

carcinogênese e pode ser considerado responsável pelo câncer de pele. Mesmo 

lesões com potencial de malignização como a queratose actínica, apresentam 

alterações genéticas (NISHIGORI, 2006). As alterações ocorridas no DNA de células 

da epiderme suprimem seletivamente o sistema imune e enfraquecem o 

funcionamento normal dos mecanismos de reparo celular (DE VISSCHER; VAN 

DER WAAL, 1998). 

Algumas mutações gênicas provocadas pelos fotoprodutos da radiação UV 

não são reparadas antes da replicação do DNA. Dependendo da lesão ocorrida no 

DNA uma ou mais vias de reparo são ativadas, e quando estas vias falham, as 

células podem abrir mão de outros mecanismos como interrupção do ciclo celular e 

apoptose para impedir a perpetuação da mutação (MATSUMURA; 

ANANTHASWAMY, 2004). O gene p53 tem papel fundamental no controle de 

células anormais pós radiação UV (LEFFELL, 2000), provocando uma parada do 

ciclo celular para permitir o reparo do DNA ou levando a célula à apoptose quando o 

danos ao DNA são muito severos (MATSUMURA; ANANTHASWAMY, 2004; 

PFEIFER, YOU; BESARATINIA, 2005). Porém mutações deste gene são 

encontradas em 90% dos carcinomas epidermóides e suas alterações inibem a 

apoptose, aumentando a proliferação celular, que pode levar a uma hiperplasia 

tecidual (LEFFELL, 2000). 

A radiação UV não só transforma as células induzindo as mutações, como 

também interfere com a imunidade do hospedeiro contra o desenvolvimento do 

carcinoma de pele (NISHIGORI, 2006). A inflamação crônica causada pela 

exposição solar tem efeito imunosupressivo. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde pessoas imunossuprimidas apresentam maior incidência de carcinomas 
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epidermóides que a população em geral (WHO, 2007). A exposição a níveis 

ambientais à radiação UV altera a atividade e distribuição de algumas células 

responsáveis por iniciar a resposta imune em humanos.  

 

 

2.2 Queilite Actínica  

 

 

A queilite actínica é uma lesão que ocorre nos lábios causada por exposição 

excessiva aos raios ultra-violeta (UV) (MARKOPOULOS; ALBANIDOU-FARMAKI; 

KAYAVIS, 2004; MARTINEZ et al., 2005; REGEZI; SCIUBBA, 1991), quer seja do 

sol ou de fontes artificiais, resultando na degeneração tecidual acelerada (REGEZI; 

SCIUBBA, 1991). O lábio inferior é o mais atingido (MARTINEZ et al., 2005), por sua 

localização, que lhe confere menos proteção à exposição solar, e por possuir um 

epitélio mais delgado que do lábio superior (MARKOPOULOS; ALBANIDOU-

FARMAKI; KAYAVIS, 2004). Nesse último, a ocorrência é de apenas 2 a 8% dos 

casos (PARISE Jr, 2000). Clinicamente inicia-se como uma lesão branca ou 

queratótica, vermelha, ou mista, localizada ou difusa por toda a extensão do lábio, e 

assintomática, com alguns episódios de desconforto. Podem ser crônicas - quando a 

exposição solar é freqüente - ou aguda, podendo regredir espontaneamente uma 

vez cessada a exposição. Na evolução da queilite actínica crônica, ocorre 

fissuração, descamação, enrugamento do lábio e a junção mucocutânea, entre o 

lábio e a pele adjacente, se torna difusa (REGEZI; SCIUBBA, 1991). Pode formar 

bolhas e ulcerações persistentes, além de sangramentos espontâneos, com 

sintomatologia dolorosa. O índice de progressão para carcinoma epidermóide de 
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lábio é de 10 a 20% dos casos (SANTOS et al., 2003). O principal fator para a 

transformação maligna são as displasias. 

Há uma grande preferência pelo sexo masculino na proporção de 10:1, com 

faixa etária acima dos 50 anos (NEVILLE et al., 2004). Está relacionado com a 

queratose actínica que ocorre em pele também pela exposição solar, compartilhando 

seu fator etiológico e aspectos de sua evolução (DE VISSCHER; VAN DER WAAL, 

1998). Estudos de seguimento de pacientes têm relatado tempo de evolução para o 

carcinoma epidermóide, induzida pelo sol, o período de 20 a 30 anos, ou menos, em 

alguns casos (KAUGARS et al., 1999).  

Pessoas de pele clara são as mais acometidas. Segundo Yamaguchi et al., 

(2006), os níveis de melanina estão inversamente relacionados aos danos ao DNA 

causados por radiação UV. A apoptose induzida pela radiação UV é maior em peles 

mais escuras e as células danificadas são mais eficientemente removidas da 

epiderme. Pessoas de pele clara possuem menor potencial de reparo das células 

com alterações genéticas conseqüentes a radiação UV (YAMAGUCHI et al., 2006).  

Histologicamente pode apresentar epitélio com áreas de acantose e outras de 

atrofia. Apresenta aumento variado da camada de queratina (ROJAS et al., 2004) e 

diferentes graus de displasia epitelial. No tecido conjuntivo, a radiação UV induz à 

alteração das fibras de colágeno e elastina, levando a uma degeneração das 

mesmas, chamada de elastose solar. Nas lesões agudas, todas as mudanças 

histológicas são temporárias e com a interrupção da exposição, as células retornam 

ao seu estado normal em 7 - 15 dias (MATSUMURA; ANANTHASWAMY, 2004). A 

biópsia é justificada quando há um aumento na queratose, endurecimento da base 

ou ulceração (MAIN; PAVONE, 1994). 
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2.3 Carcinoma Epidermóide de Lábio 

 

 

Depois das lesões não melanomas de pele, o câncer de lábio é a neoplasia 

maligna mais comum em cabeça e pescoço, e corresponde a 30% das neoplasias 

malignas de boca (VUKADINOVIC et al., 2007; ZITSCH et al., 1995). É classificado 

como carcinoma de cavidade oral, mas sua localização e seu epitélio diferenciado 

lhe conferem características próprias e comuns às neoplasias não-melanoma de 

pele (DE VISSCHER; VAN DER WAAL, 1998; HORTA et al., 2007). O principal 

grupo de risco inclui pessoas de pele clara com pouca capacidade de bronzeamento 

e que apresentam eritema após a exposição solar. O câncer de lábio é até trinta 

vezes mais comum em pessoas de pele clara do que em pessoas negras (DE 

VISSCHER; VAN DER WAAL, 1998). Acomete principalmente homens nas 7° e 8° 

décadas de vida (DE VISSCHER; VAN DER WAAL, 1998; HJORTDAL; NAESS; 

BERNER, 1995; KÜBLER et al., 2001; SALGARELLI et al., 2005; VUKADINOVIC et 

al., 2007). 

Cerca de 95% dos casos de câncer de lábio correspondem ao carcinoma 

epidermóide, os demais podem incluir neoplasias de glândulas salivares, carcinoma 

basocelular e outras neoplasias raras (KÜBLER et al., 2001). 

Apesar de sua localização ser de fácil visualização, a lesão indolor leva a uma 

demora na busca por um profissional e a grande parte das lesões são 

diagnosticadas com aproximadamente 1,5cm (KAUGARS et al., 1999), levando a 

uma diminuição na média de sobrevida desses pacientes (ROJAS et al., 2005). 

Clinicamente são ulcerações que não cicatrizam, com bordas elevadas e 
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endurecidas que, à palpação, tem-se a sensação de passar os dedos em areia com 

luvas. Seu crescimento e invasão são locais, mas podem atingir estruturas 

adjacentes. Suas características clínicas permitem um diagnóstico clínico precoce 

que normalmente é compatível com o diagnóstico histopatológico. Metástases 

linfonodais não são comuns e podem ocorrer de 5 a 10% dos casos, sua incidência 

varia de acordo com o grau de diferenciação e estágio patológico; tumores 

indiferenciados apresentam metástase em até 35% dos casos, diminuindo a 

sobrevida em até 50% (CASINO et al., 2006). Seu prognóstico é favorável quando 

detectado precocemente. De acordo com Gooris et al. (2001) a presença e a 

extensão do envolvimento de linfonodos regionais é considerado o fator prognóstico 

mais importante para determinar a sobrevida do paciente. Além disso deve se levar 

em consideração o tamanho da lesão, sua graduação clínica, localização e a 

presença de história de recorrência (ZITSCH et al., 1995). Para lesões com menos 

de 2 cm, 90% de cura são esperadas, e seu índice de sobrevida é maior que a 

média dos carcinomas de cavidade oral. Apesar de seu alto índice de cura em 

relação a outras neoplasias de cabeça e pescoço, estudos mostram recidivas em 5 – 

20% dos casos e mortalidade em 5 – 10% (SALGARELLI et al., 2005, 

VUKADINOVIC et al., 2007).  

O tratamento de escolha é cirúrgico, mas a radioterapia também apresenta 

resultados favoráveis, principalmente se levando em conta fatores estéticos e 

funcionais. O esvaziamento cervical pode ser realizado quando há suspeita de 

possíveis linfonodos metastáticos não identificáveis (SALGARELLI et al., 2005, 

VUKADINOVIC et al., 2007). Algumas seqüelas podem permanecer após o 

tratamento, como diminuição da abertura bucal e da elasticidade do lábio, no caso 
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de cirurgia e xerostomia quando o tratamento inclui radioterapia, que acaba 

atingindo as glândulas salivares da área irradiada (SALGARELLI et al., 2005). 

 

 

2.4 Survivina 

 

 

A apoptose é um programa de suicídio celular fisiológico crítico para o 

desenvolvimento e manutenção dos tecidos saudáveis (ALTIERI, 2003b; LO MUZIO 

et al., 2005). A desregulação nas vias de morte celular ocorre no câncer, doenças 

auto-imunes e imunodeficiências, e após episódios de isquemia e desordens neuro-

degenerativas (FULDA; DEBATIN, 2006). O processo de apoptose envolve cascatas 

de famílias de genes, vias de sinalização e microambientes subcelulares 

especializados que respondem aos estímulos de morte celular ou à quebra de 

substratos envolvidos no reparo de DNA, organização do citoesqueleto, integridade 

nuclear e sobrevida celular (ALTIERI, 2003b).  

A importância da apoptose destaca- se já no desenvolvimento embrionário e 

fetal, e mantém a homeostasia em tecidos adultos fazendo um equilíbrio entre 

proliferação e morte celular (ALTIERI, 2003b; SATOH et al., 2001 ). 

Nos mamíferos, existem duas vias de apoptose: a via intrínseca que resulta 

em um aumento da permeabilidade da membrana mitocondrial e colapso de suas 

funções liberando Ca2+, oxigênio reativo e proteínas que facilitam a atividade das 

caspases; e a via extrínseca, que se inicia pela ligação de receptores de superfície 

de morte celular, como TNFα (Fator de Necrose Tumoral) e CD95 (Fas), para 

seleção imune e inflamação (DEVERAUX; REED, 1999; FULDA; DEBATIN, 2006). 
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Duas famílias de genes regulam a apoptose: a BCL2 e a IAP. A família BCL2 

possui moléculas pró e anti apoptóticas – BAX, BAD, BAK, BID e Bcl2 e BclX 

respectivamente - relacionadas com a via intrínseca mitocondrial, na liberação do 

citocromo c.  

As proteínas inibidoras de apoptose (IAP) agem downstream na cascata da 

caspases. Possuem de 1 a 3 cópias  de ~70 aminoácidos com um braço de zinco 

designado repetição do baculovírus IAP (BIR). Algumas apresentam um domínio de 

recrutamento de caspase (CARD) e uma terminação carboxi RING finger – um 

pequeno domínio de ligação de zinco encontrado em várias proteínas com funções 

distintas que podem funcionar como proteínas ligases de ubiquitina E3 (ALTIERI, 

2004; FULDA; DEBATIN, 2006; LI, 2003; WILSON et al., 2002). As IAPs agem 

principalmente como inibidores endógenos das caspases após se ligarem com 

proteínas liberadas pela mitocôndria, como a SMAC/ DIABLO. Essas moléculas 

inibem várias formas de apoptose induzidas por fator de necrose tumoral α, 

caspases, drogas quimioterápicas, infecções virais e estresses oxidativos, 

potencialmente por suprimir diretamente a atividade das caspases terminais 3 e 7 

(LI, 2003; LO MUZIO et al., 2005). Ainda, algumas IAPs funcionam como 

reguladores essenciais da divisão celular (GROSSMAN et al., 2001; LI, 2003; 

YAMAMOTO; TANIGAWA, 2001). 

A survivina foi descoberta recentemente e é a menor proteína desta família 

(16,5 kDA) (AMBROSINI; ADIDA; ALTIERI, 1997). Possui apenas um domínio BIR e 

nenhum RING finger. Além de função inibidora da apoptose, a survivina tem, 

também, importante papel na divisão celular, estando presente na fase G2/M, na 

organização dos fusos mitóticos (YAMAMOTO; TANIGAWA, 2001; LI, 2003) . Na 

intérfase, é, então, degradada via ubiquitinização e destruição proteossomal 
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(ALTIERI, 2003b). Estudos mostram sua atividade como uma ação entre o 

maquinário de apoptose e pontos de checagem que controlam a progressão da 

mitose (DEVERAUX; REED, 1999).  

Sua expressão é verificada em tecidos fetais e indiferenciados e já foi também 

verificada em várias neoplasias malignas humanas como carcinoma de pulmão, 

mama, cólon, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, útero e ovário, e leucemias, 

sarcomas de tecidos moles, e carcinomas de pele melanomas e não-melanomas 

(ALTIERI, 2003a; KIM et al., 2003; LI, 2003; SATOH et al., 2001). 

Altos níveis de survivina foram relacionados com pior curso no 

neuroblastoma, redução da sobrevida no câncer coloretal, câncer de pulmão de 

células não pequenas, câncer de mama e aumento nas taxas de recorrência em 

câncer de bexiga. Sua expressão foi verificada em 80% dos cânceres de boca e 

relacionada com fenótipo mais agressivo da doença (LO MUZIO et al., 2005). 

Acredita-se que a inibição da apoptose induzida pela survivina favorece o 

crescimento e progressão tumoral, induzindo estímulos e mantendo uma progressão 

mitótica apropriada das células neoplásicas. A superexpressão da survivina provoca 

progressão aberrante da mitose com aparecimento de centrossomos 

supranumerários, formação de fusos mitóticos multipolares, falha na citocinese e 

geração de células multinucleadas. (ALTIERI, 2003a) 

Os mecanismos moleculares sobre a regulação da survivina no câncer são 

complexos e não bem elucidados. Várias lesões moleculares associadas ao câncer 

foram implicadas na potencial desregulação da expressão do gene survivina, 

incluindo a amplificação do locus 17q25 em neuroblastomas, desmetilação do exon 

1 da survivina no câncer de ovário, quebra da via RB/E2F e perda do tipo nativo de 

p53 (JIANG et al., 2004).  
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A via Wnt, com função de proliferação e diferenciação celular, também foi 

implicada na formação de cânceres humanos e pode envolver a mutação da β- 

catenina, APC ou axina. Essas mutações levam à estabilização aberrante da β- 

catenina, sua acumulação e translocação para o núcleo e ativação transcricional de 

genes. Recentemente, foi mostrado que a survivina é um gene alvo da β-catenina, 

que pode ter um mecanismo de regulação da survivina (HUANG et al., 2006). 

A expressão desregulada da survivina, induzida pelo complexo de transcrição 

β-catenina/T cell factor (TCF), rompe o equilíbrio entre proliferação/ diferenciação 

celular e apoptose, e sua inibição pode levar a diminuição aberrante da morte celular 

(HUANG et al., 2006). Além do complexo de transcrição β-catenina/TCF, outros 

estudos mostram que membros da família Sp/KLF, que atuam no processo de 

transcrição celular, também podem promover a expressão do gene da survivina 

(ZHU et al., 2006). 

Ainda, reduções na expressão da survivina adquirida usando estratégias 

antisense levaram à apoptose e à sensibilização à drogas anticâncer, ao menos em 

algumas linhas celulares tumorais, implicando a survivina como importante agente 

na sobrevida celular e quimioresistência (ALTIERI, 2003b ; KIM et al., 2003). Dessa 

maneira, a survivina pode ser de significância prognóstica para pacientes com 

alguns tipos de câncer. Estudos sugerem que, a detecção da survivina por reações 

imunoistoquímicas ou por reação em cadeia da polimerase em tempo real (Real 

Time- Polimerase Chain Reaction - RT-PCR), deve ser seguida de protocolo de 

acompanhamento e terapias alternativas (ALTIERI, 2003b).  

A maioria das neoplasias humanas apresenta grande expressão de survivina, 

sugerindo que a reativação do gene da survivina ocorra freqüentemente durante a 
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carcinogênese e progressão maligna. Doenças inflamatórias também apresentam 

aumento na expressão de survivina (ALTZNAUER et al., 2004). 

 

 

2.5 ββββ-catenina 

 

 

A β-catenina foi inicialmente identificada por sua associação com as 

caderinas na adesão celular mediada por Ca2++, nas junções aderentes. Ela 

pertence à superfamília Armadillo, que são proteínas com domínio central comum 

com 12 seqüências de repetição de 42 resíduos de aminoácidos que interagem com 

diversas proteínas, como as caderinas, adenomatous polyposis coli (APC), e T cell 

factor/ Lymphoid enhancing factor (TCF/LEF) (JAMES NELSON; NUSSE, 2004; 

MIGUEL; AMORIN, 2004; WILLERT; NUSSE, 1998). Esta vasta possibilidade de 

interação com diversos elementos faz da β-catenina uma proteína versátil com 

funções estruturais e sinalizadoras. 

Sua função estrutural está relacionada com a adesão celular junto com a 

caderina E, nas junções aderentes. As junções aderentes são complexos 

multiproteicos formados por moléculas de adesão cálcio-dependente, chamadas 

caderinas. As caderinas, por sua vez, são uma família de glicoproteínas 

transmembrana divididas em 10 subclasses de acordo com sua especificidade 

imunológica e distribuição tecidual. A caderina E, identificada nos tecidos epiteliais, 

tem papel fundamental na manutenção da integridade do epitélio (LYAKHOVITSKY 

et al., 2004). A β-catenina se liga à porção citoplasmática da caderina E, formando o 

complexo caderina E/ β-catenina, que se liga à α-catenina, e aos microfilamentos de 
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actina do citoesqueleto, dessa forma sendo responsáveis pela manutenção da forma 

e função celular (EL-BAHRAWY et al., 2003). 

A expressão alterada das caderinas e das cateninas foi associada com perda 

de diferenciação, aquisição de fenótipo invasivo, e prognóstico pobre em vários tipos 

de cânceres (DE AGUIAR et al., 2006; SHIEH et al., 2003). A redução da adesão 

intercelular nos tumores pode significar um papel importante do complexo caderina 

E/ β-catenina na carcinogênese humana (LYAKHOVITSKY et al., 2004). De acordo 

com de Aguiar et al. (2006), correlacionando a expressão de β-catenina com 

prognóstico de carcinoma epidermóide de boca, a perda da expressão na membrana 

pode ser considerada como um potencial marcador de recorrência precoce desses 

tumores. 

A função sinalizadora da β-catenina esta relacionada com sua participação na 

via de sinalização Wnt. A via Wnt é responsável pela transcrição de vários genes 

controlando diversos aspectos do desenvolvimento embrionário e doenças 

humanas, incluindo proliferação e diferenciação celular e apoptose (JAMES 

NELSON; NUSSE, 2004; KARIM et al., 2004; MOON et al., 2002). Na ausência de 

sinal mitogênico a β-catenina forma um complexo quaternário com o APC, a GSK3 β 

(glicogênio sintase kinase 3 β) - proteína que promove fosforilação de substratos 

celulares, na maioria das vezes inibindo-os- e Axina - que funciona como uma ponte, 

dando proximidade física para interação com outras proteínas -, que leva à sua 

ubiquitinização e degradação pelo proteossomo (BARKER; CLEVERS, 2000; 

JAMES NELSON; NUSSE, 2004; KARIM et al., 2004, MIGUEL; AMORIM, 2004). A 

ativação da via Wnt, através da ligação com as proteínas Frizzled e com as 

proteínas relacionadas ao receptor de lipoproteínas 5 e 6, leva à inativação da 
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proteína GSK3β e conseqüente dissolução do complexo de destruição, liberando a 

β-catenina no citoplasma (JAMES NELSON; NUSSE, 2004). 

A estabilização da β-catenina citoplasmática pela via Wnt, leva ao seu 

acúmulo no núcleo, onde forma complexos com os fatores de transcrição TCF/LEF. 

Entre os genes transcritos pela β-catenina estão o c-myc e a ciclina D1, importantes 

reguladores do ciclo celular e genes da família AP1, responsáveis pela proliferação e 

diferenciação celular, apoptose e transformação oncogênica (KARIM et al., 2004). 

Esta sinalização nuclear está envolvida na regulação de eventos celulares, no 

desenvolvimento embrionário e sua ativação aberrante pode contribuir para a 

progressão do câncer com aumento da proliferação celular (EL- BAHRAWY et al, 

2003; JAMES NELSON; NUSSE, 2004).  

Estudos realizados por Lyakhovitsky et al. (2004) mostram que diminuição 

nos níveis de β-catenina ou sua localização anormal estão associados ao avanço de 

neoplasia epidérmicas in situ para carcinomas epidermóides invasivos, mas sem 

relação com a graduação histológica. 

A β-catenina livre no citoplasma ou no núcleo por falha nos mecanismos de 

fosforilação e degradação, pode estar relacionada com a carcinogênese. O acúmulo 

nuclear pode ser um iniciador no processo de metástases. A perda da função de 

adesão permite que as células neoplásicas escapem de seu sítio de origem, 

degradem a matriz extracelular, adquiram um comportamento invasivo e finalmente 

gerem metástase (PINTO Jr, 2003). 

Tapia et al. (2006) em estudo sobre a proteína quinase caseína2 (CK2), 

responsável pela fosforilação de mais de 300 proteínas envolvidas em vários 

processos celulares, demonstraram que a atividade desta proteína promove a 
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transcrição de survivina pelo complexo β-catenina/TCF, levando a um aumento da 

sobrevida celular e inibição da apoptose. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a presença e distribuição, através da 

reação imunoistoquímica, das proteínas survivina e β-catenina em queilite actínica, 

com diferentes graus de displasia epitelial, e no carcinoma epidermóide de lábio. 

Este trabalho visa também comparar dois métodos de graduação histológica 

das displasias epiteliais de boca. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

Foram selecionados 35 casos de lesões de queilite actínica e 12 de carcinoma 

epidermóide de lábio, pertencentes ao arquivo Serviço de Patologia Cirúrgica da 

Disciplina de Patologia Bucal da FOUSP. O material encontrava-se fixado em formol 

e emblocado em parafina. 

 

 

4.1 Análise Morfológica 

 

 

Para a análise morfológica das lesões foram utilizados cortes de 5µm corados 

por hematoxilina e eosina e examinados ao microscópio de luz.  

Os critérios analisados foram aqueles sugeridos pela Organização Mundial da 

Saúde (BARNES et al., 2005). A saber: 

A. Arquiteturais: 

• estratificação epitelial irregular; 

• perda da polaridade das células da camada basal; 

• projeções epiteliais em forma de gota; 

• aumento do número de figuras de mitose; 

• presença de figuras de mitose anormais na metade superior do epitélio 

(mitoses altas); 

• queratinização prematura em células isoladas; 

• pérolas de queratina em projeções epiteliais; 



 31 

B. Citológicos:  

• variação anormal de tamanho do núcleo; 

• pleomorfismo nuclear; 

• variação anormal de tamanho da célula 

• pleomorfismo celular 

• proporção núcleo/citoplasma aumentada; 

• aumento no tamanho do núcleo; 

• figuras de mitose anormais; 

• número e tamanho de nucléolos aumentados; 

• hipercromatismo. 

 

Em cortes não homogêneos, a área selecionada para graduação foi aquela 

com maior número de alterações. As análises foram realizadas por dois observadores 

e as alterações foram classificadas em displasia discreta, moderada e intensa 

conforme proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (BARNES et al., 

2005) e em displasia de alto risco e displasia de baixo risco de acordo com o Sistema 

Binário de graduação de displasias epiteliais proposto por Kujan et al. (2006), para 

título de comparação das duas classificações.  

 

 

4.1.1 Classificação proposta pela OMS 

 

 

� Displasia epitelial discreta: alterações arquiteturais limitadas ao terço basal do 

epitélio, acompanhado de atipia citológica; 



 32 

� Displasia epitelial moderada: alterações arquiteturais se estendendo aos dois 

terços inferiores do epitélio. A análise do grau de atipia citológica pode aumentar o 

grau de displasia; 

� Displasia epitelial intensa: alterações arquiteturais em mais de dois terços 

inferiores do epitélio associado a atipias citológicas.  

 

 

4.1.2 Classificação segundo o Sistema Binário 

 

 

� Alto Risco: presença de 4 alterações arquiteturais e 5 alterações citológicas. 

� Baixo Risco: presença de menos de 4 alterações arquiteturais ou menos de 5 

alterações citológicas. 

 

A seguir os dados foram confrontados para o estabelecimento de um 

diagnóstico comum para ambos observadores. Os casos de carcinoma epidermóide 

de lábio não foram graduados histologicamente. 

 

 

4.2 Reação de imunoistoquímica 

 

 

Após a classificação das lesões, novos cortes foram confeccionados para 

realização de reações de imunoistoquímica pelo método estreptavidina-biotina. Para 

isto, foram preparadas lâminas silanizadas com cortes de 3 µm. Os cortes passaram 
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por processo de desparafinização em dois banhos de xilol e reidrataçãc em cadeia 

descendente de álcoois, um banho em hidróxido de amônio 10% em solução de 

álcool 95ºC foi realizado para remoção do pigmento formólico. As lâminas foram 

lavadas em água destilada por 5 minutos. A recuperação antigênica foi realizada 

com solução de ácido cítrico com pH 6.0, em banho-maria a 95ºC, durante 30 

minutos. Então, nova lavagem das lâminas em água destilada por 10 minutos. Foi 

realizado bloqueio da peroxidase endógena tecidual em solução na proporção 1:1 de 

peróxido de hidrogênio a 6% e álcool metílico. Após lavagem em água destilada por 

mais 10 minutos, as lâminas receberam 3 banhos de 5 minutos com solução tampão 

TRIS pH7,4. Os dois anticorpos foram incubados manualmente em câmara úmida 

por 18 horas a 4°C. Para a incubação do anticorpo d e ligação e do complexo 

terciário, foi usado o sistema o kit LSAB+ (DAKO, Carpinteria, CA, USA). Sendo que 

o tempo de incubação do anticorpo de ligação foi de 30 minutos com lavagem em 3 

banhos de 5 minutos em TRIS pH 7.4, e mais 30 minutos para incubação do 

complexo terciário, também seguido de lavagem com 3 banhos de 5 minutos de 

TRIS pH 7.4. As reações foram reveladas com diaminobenzidina (DAKO Liquid 

DAB+, K3468) e os cortes contracorados com hematoxilina de Mayer. Em seguida 

os cortes foram submetidos à desidratação em cadeia em concentrações 

ascendentes de etanol, diafanização em xilol e então as lâminas foram montadas em 

resina permout. 
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4.3 Análise dos Resultados 

 

 

A análise das reações foi feita qualitativamente, observando-se a distribuição 

da marcação em cada uma das camadas do epitélio das lesões. Quando presente, o 

epitélio adjacente, sem displasias, foi analisado separadamente. 

Os resultados foram relacionados ao grau de displasia de cada caso ou à 

presença de malignidade, nos casos de carcinoma epidermóide.   
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Classificação das displasias epiteliais 

 

 

As displasias epiteliais foram classificadas de acordo com critérios da OMS de 

duas maneiras: (a) como preconiza a OMS, em discreta, moderada ou intensa; (b) 

pelo sistema binário de graduação proposto por Kujan et al. (2006) em alto risco e 

baixo risco, levando em consideração a quantidade de alterações arquiteturais e 

citológicas presentes no tecido. As lesões foram classificadas por dois observadores 

separadamente e então comparadas, e quando não houve concordância, as lâminas 

de H&E foram analisadas em conjunto até que se chegasse a um consenso. 

A lista de critérios analisados, assim como os resultados para as duas 

classificações utilizadas, podem ser vistos na Tabela 5.1.  Foram selecionados 35 

casos de queilite actínica, dentre eles, 11 foram classificados como displasia epitelial 

discreta (Figura 5.1A), 15 como displasia epitelial moderada (Figura 5.1B) e 9 como 

displasia epitelial intensa (Figura 5.1C). Todas as lesões classificadas como 

displasia epitelial discreta pelo método proposto pela OMS, foram classificadas 

como lesões de baixo risco pelo sistema binário de graduação. Da mesma maneira, 

lesões classificadas com displasias epiteliais intensas pelo primeiro método acima 

citado, foram classificadas como lesões de alto risco. Dentre as lesões consideradas 

displasias epiteliais moderadas, 60% foram consideradas de baixo risco e 40% alto 

risco, totalizando 20 lesões de baixo risco e 15 lesões de alto risco. 
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Os 12 casos de carcinoma epidermóide de lábio eram representados por 

fragmento de semimucosa labial exibindo no interior da lâmina própria neoplasia 

epiteliais em arranjo de cordões e ilhotas, por vezes em continuidade com o epitélio 

de revestimento. As células neoplásicas eram poliédricas grandes, com citoplasma 

abundante, núcleos grandes e claros de formato oval ou arredondado e exibindo 

nucléolos centrais. Individualmente, as células mostravam pleomorfismo em graus 

variados, aumento da proporção núcleo/citoplasma, hipercromatismo nuclear e 

evidenciação nucleolar. As mitoses estavam aumentadas e eram, com freqüência, 

atípicas. Eventualmente, observou-se a formação de pérolas córneas.  

A lâmina própria era constituída por tecido conjuntivo denso 

apresentando quantidade variável de infiltrado inflamatório predominantemente 

mononuclear. A degeneração basofílica do colágeno e das fibras elásticas pode ser 

evidenciada em todos os casos estudados, demonstrando a ação da radiação solar 

sobre esses tecidos (Figura 5.1D).  
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Tabela 5.1 - Classificação das displasias epiteliais– Classificação OMS; Sistema binário de 

graduação 

 Arquiteturais Citológicos  

C
as

os
  

E
st

ra
tif

.E
pi

t. 
Ir

re
gu

la
r 

P
er

da
 d

a 
po

la
rid

ad
e 

P
ro

je
çã

o 
em

 g
ot

a 

A
um

en
to

 n
º 

de
 m

ito
se

s 

M
ito

se
s 

al
ta

s 

Q
ue

ra
tin

iz
. i

nd
iv

id
ua

l 

P
ér

ol
as

 d
e 

qu
er

at
in

a 

T
ot

ai
s 

T
am

an
ho

 n
úc

le
o 

F
or

m
a 

nú
cl

eo
 

T
am

an
ho

 c
él

ul
a 

F
or

m
a 

ce
lu

la
r 

P
ro

p.
 c

ito
pl

/n
úc

le
o 

A
um

en
to

 n
uc

le
ar

 

M
ito

se
s 

at
íp

ic
as

 

A
lte

r.
 d

os
 n

uc
lé

ol
os

 

H
ip

er
cr

om
at

is
m

o 

T
ot

ai
s 

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
O

M
S

 

S
is

t.b
in

ár
io

 g
ra

gu
aç

ão
 

1 + + + - - - - 3 + + + + - - - - + 5 D B 
2 - + - - - - - 1 + + - - - - - + - 3 D B 
3 + + + - - - - 3 + + + + + - - - - 5 D B 
4 + + - - - - - 2 + + - - + + - - - 4 D B 
5 + + + - - - - 3 + + + + - - - - - 4 D B 
6 - - + - - + - 2 - + - - - - - + + 3 D B 
7 - + - - - - - 1 - + - - - - - + + 3 D B 
8 + - - - - - - 1 + + + + - - - - - 4 D B 
9 + + + - - - - 3 + + - - - - - + + 4 D B 
10 + + + - - - - 3 + + - + - - - - + 4 D B 
11 - + - - - - - 1 + + - - - - - + - 3 D B 
12 - + + - - - - 2 + + + + - - - + + 6 M B 
13 - + - + - - - 2 - + - + - - - + + 4 M B 
14 - + + - - + - 3 + + - - + - - - + 4 M B 
15 + + - - - - - 2 + + + + - - - - + 5 M B 
16 - + + - - - - 2 + + + + - - - - + 5 M B  
17 + + - - - - - 2 + + + + - - - - + 5 M B 
18 + + - - - - - 2 + + + + - - - - + 5 M B 
19 + + - - - - - 2 - + - - - - - + - 2 M B 
20 + + - - - + - 3 + + + + + + + - + 8 M B 
21 + + - + - + - 4 + + + + - - - + + 6 M A 
22 + + + - - + + 5 + + + + - - - + + 6 M A 
23 + + + - - + - 4 + + + + + + - - + 7 M A 
24 + + + - - + - 4 + + + + + + + - + 8 M A 
25 + + + - - + - 4 + + + + - - - - + 5 M A 
26 + + + + - - - 4 + + + + + + + - + 8 M A 
27 + + + + + - - 5 + + + + + + - - + 7 I A 
28 + + + - - - + 4 + + + + + + - - + 7 I A 
29 + + + + - - - 4 + + + + + + + - + 8 I A 
30 + + + + - - - 4 + + + + + + + - + 8 I A 
31 + + + + - - - 4 + + - - + + - - + 5 I A 
32 + + + - - + + 5 + + - + + + - + + 7 I A 
33 + + + + - + - 5 + + + + + + + - + 8 I A 
34 + + + + - - - 4 + + + + + + - - + 7 I A 
35 + + + + - + - 5 + + + + + + - + - 7 I A 
Alteração presente (+); Alteração ausente(-), Discreta (D); Moderada (M); Intensa (I);  
Baixo Grau (B); Alto Grau(A); 
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5.2 Expressão imunoistoquímica da survivina 

 

 

A análise dos resultados mostrou uma marcação irregular da survivina nas 

lesões de queilite actínica. Dos casos estudados, 40% apresentaram expressão da 

proteína. Entre as lesões de displasia epitelial discreta 3 (27%) dos casos tiveram 

marcação positiva, nos casos de displasia epitelial moderada, 7 (46%), e nas 

displasias epiteliais intensas 4 (44%) casos apresentaram expressão de survivina. 

De maneira geral, não houve um padrão de marcação, na maioria das vezes, 

presente em todo o epitélio, com localização celular citoplasmática (Figura 5.2 A e 

B). Apenas 4 (11%) casos apresentaram marcação de alguns núcleos, sendo 1 

classificado como displasia epitelial discreta e 3 como displasia epitelial moderada 

(Tabela 5.2).  

Quando analisadas pela classificação do sistema binário de graduação, 

observou-se que 35% dos casos de lesões com baixo risco tiveram marcação 

positiva, enquanto nas lesões de alto risco este índice foi de 46% (Tabela 5.2). 

Nos carcinomas epidermóides de lábio, todas apresentaram expressão 

positiva, citoplasmática em todas as camadas do epitélio (Tabela 5.3). Em algumas 

ilhotas é possível notar-se menor intensidade de marcação na periferia (Figura 

5.2C). 
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Tabela 5.2 - Expressão da proteína survivina em lesões de queilite actínica 
 Survivina 
  Casos Localização 
   Camadas 

do epitélio 
Celular  

Intensidade 
 

  1 - - - 
  2 - - - 
  3 2/3 inferior C ++ 
  4 T C + 

Displasia  5 - - - 
discreta  6 - - - 

  7 - - - 
  8 - - - 
  9 - - - 
 Baixo 10 T C/N + 
 Risco 11 - - - 
  12 T C ++ 
  13 T C/N ++ 

Displasia  14 - - - 
moderada  15 T C + 

  16 - - - 
  17 - - - 
  18 2/3inferior N + 
  19 - - - 
  20 - - - 
  21 T C +++ 
  22 - N + 
  23 - - - 
  24 - - - 
 Alto  25 T C ++ 
 Risco 26 T C ++ 
  27 T C + 

Displasia  28 - - - 
intensa  29 - - - 

  30 - - - 
  31 - - - 
  32 - - - 
  33 T C ++ 
  34 T C ++ 
  35 T C +++ 
      

Marcação de todas as camadas do epitélio (T); marcação das camadas inferiores do epitélio. De 
acordo com a localização celular (C) citoplasma; (N) núcleo. Análise da intensidade: (+) fraca; (++) 
moderada; (+++) intensa. Marcação negativa (-). 
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Tabela 5.3 Expressão da survivina em carcinoma epidermóide de lábio 

 Survivina 
 Localização  
 Camada do 

epitélio 
Celular  

Intensidade 
 

36 T C +++ 
37 T C ++ 
38 T C +++ 
39 T C +++ 
40 ½ Inferior C ++ 
42 T C ++ 
43 T C ++ 
44 T C ++ 
45 T C +++ 
46 T C +++ 
47 T C + 
48 Variável C ++ 

    
Marcação de todo o epitélio (T); marcação citoplasmática (C). Análise da intensidade: (+) fraca; (++) 
moderada; (+++) intensa. Marcação negativa (-). 

 

 

5.3 Expressão Imunoistoquímica da β-catenina 

 

 

Todos os 35 casos de queilite actínica estudados apresentaram expressão da 

proteína β-catenina, que foi evidenciada pela presença da marcação na região de 

membrana citoplasmática (Figura 5.2D). A maioria dos casos de queilite actínica 

(85%) também apresentou marcação positiva para a proteína β-catenina no 

citoplasma, enquanto apenas 8 (22%) tiveram marcação nuclear (Tabela 5.4) (Figura 

5.2E).  

Quando presente, a marcação citoplasmática ocorreu nas camadas mais 

inferiores do epitélio e tipicamente, em células menos diferenciadas, com aspecto 

semelhante às da camada basal . 
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Entre as 11 lesões de displasia epitelial discreta 7 (63%) dos casos 

apresentaram citoplasmática e apenas 2 (18%) casos tiveram marcação nuclear. Já 

entre as 15 lesões de displasias epiteliais moderadas, 14 (93%) casos tiveram 

marcação citoplasmática além da expressão de membrana, mas apenas 1 (6%) teve 

marcação nuclear. Todas as 9 lesões de displasia epitelial intensa apresentaram 

marcação citoplasmática e 5 (55%) marcação nuclear. 

Quando analisados pelo sistema binário de graduação, 15 (75%) das lesões 

de baixo risco tiveram marcação citoplasmática além da expressão de membrana e 

3 (15%) apresentaram marcação nuclear. Já as lesões de alto risco tiveram 

marcação citoplasmática em todos os casos com expressão nuclear em 5 (33%) das 

lesões. 

Dos 12 casos de carcinoma epidermóide de lábio estudados 10 (83%) foram 

positivos em membrana e citoplasma para a β-catenina. A expressão citoplasmática 

foi mais abundante nas porções mais baixas do epitélio e regiões de células 

indiferenciadas (Tabela 5.5). As ilhotas epiteliais apresentaram uma marcação 

citoplasmática mais intensa nas células periféricas, com perda desta expressão na 

sua porção central (Figura 5.2F). 

O padrão de marcação apresentou variação nos diferentes graus de displasia 

epitelial, sendo que houve maior expressão citoplasmática nas regiões de células 

indiferenciadas e nas lesões de carcinoma epidermóide, a expressão mais 

significativa estava no tecido adjacente à neoplasia. 
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Tabela 5.4 - Expressão da proteína β-catenina em lesões de queilite actínica classificadas de acordo 
com o grau de displasia epitelial 

β-catenina  casos Membrana Citoplasma  Núcleo  
  1 + + Poucos 
  2 + - - 
  3 + + Poucos 

Displasia   4 + ½ inferior - 
Discreta   5 + ½ inferior - 

  6 + - - 
  7 + 1/3 inferior - 
 Baixo  8 + - - 
 Risco 9 + 1/3 inferior - 
  10 + ½ inferior - 
  11 + - - 
  12 + + Poucos 
  13 + ½ inferior - 
  14 + 1/3 inferior - 
  15 + 1/3 inferior - 
  16 + 1/3 inferior - 

Displasia   17 + Poucos - 
Moderada   18 + ½ inferior - 

  19 + - - 
  20 + 1/3 inferior  - 
  21 + 1/3 inferior - 
  22 + 1/3inferior - 
  23 + ½ inferior - 
  24 + + - 
  25 + 1/3inferior - 
 Alto  26 + 1/3 inferior - 
 Risco 27 + + Poucos 
  28 + Poucos Poucos 
  29 + + Poucos 
  30 + 1/3 inferior - 

Displasia   31 + + Poucos 
Intensa   32 + ½ inferior - 

  33 + ½ inferior - 
  34 + ½ inferior - 
  35 + + Poucos 
      

Marcação positiva (+) em membrana em todos os casos. A expressão no citoplasma variou, podendo 
ser observada em alguns casos no 1/3 inferior do epitélio; ½ inferior do epitélio; restrito à camada 
basal; em regiões de células indiferenciadas; ou ainda poucos citoplasmas marcados distribuídos 
pelo epitélio. Marcação negativa (-). 
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Tabela 5.5 - Expressão da proteína β-catenina em carcinoma epidermóide de lábio 
 

β-catenina Membrana   Citoplasma  Núcleo  
36 + + - 
37 altas baixas - 
38 altas baixas - 
39 altas baixas - 
40 - - - 
41 altas baixas - 
42 altas baixas - 
43 altas baixas - 
44 altas baixas - 
45 - - - 
46 periferia indif - 
47 periferia indif - 

    
Marcação positiva (+); Marcação negativa (-). Camadas altas do epitélio (altas); Camadas baixas do 
epitélio (baixa); Camadas periféricas das ilhotas epiteliais (superficial); Camadas Células 
indiferenciadas (indif). 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

A radiação UVB absorvida pela pele provoca, clinicamente eritema e 

bronzeamento por aumento da melanogênese; histologicamente leva a um 

adelgaçamento da camada córnea, epiderme e derme, além de edema intercelular e 

perivascular e infiltração perivascular. Seu efeito prolongado induz o surgimento de 

lesões no DNA, características do efeito agudo dos raios UV, que são os dímeros de 

pirimidina e os fotoprodutos 6-4. A exposição freqüente e a longo prazo leva a uma 

deterioração dos tecidos, com acúmulo de danos ao DNA e mutações gênicas 

(MATSUMURA; ANANTHASWAMY, 2004). A mutação do gene supressor de tumor 

p53, freqüentemente é encontrada, levando a uma diminuição da apoptose e 

aumento da proliferação celular, inicialmente provocando o aumento de células 

normais da pele e, na evolução, a carcinogênese e desenvolvimento do carcinoma 

epidermóide (LEFFELL, 2000) Estas características já podem ser detectadas em 

lesões cancerizáveis de pele (BRASANAC et al., 2005; LEFFELL, 2000; NISHIGORI, 

2005). 

Os lábios (particularmente o lábio inferior) encontram-se, como a pele, em 

situação anatômica que favorece a exposição à radiação ultravioleta solar. A lesão 

que se forma, resultante da exposição excessiva aos raios UV no lábio, é 

denominada queilite actínica e apresenta acantose ou atrofia do epitélio, 

adelgaçamento da camada de queratina, ulceração e diferentes graus de displasia 

epitelial. No tecido conjuntivo ocorre uma degeneração das fibras de colágeno 

característica à exposição à radiação ultravioleta, chamada de elastose solar, 
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acompanhada ou não de infiltrado inflamatório (MARTINEZ et al., 2005; SOARES; 

TORRES, 2006). 

Neste trabalho, para avaliação das displasias epiteliais nas lesões de queilite 

actínica, foram usados dois métodos de classificação: o método proposto pela 

Organização Mundial de Saúde em 2005 e o Sistema Binário de graduação de 

displasias epiteliais, proposto por Kujan et al. (2006) para casos de lesões intra-

orais.  

A classificação das displasias de ocorrência no epitélio da mucosa oral 

sempre foi um desafio para os patologistas no sentido de indicar com precisão as 

lesões com maior ou menor potencial maligno. A subjetividade na classificação das 

lesões se dá pela falta de objetividade dos métodos de graduação das displasias 

epiteliais propostos. Estudos mostram que há pouca concordância entre 

observadores em decorrência da arbitrariedade na divisão das graduações, falta de 

calibração sobre os critérios e graduações e a falta de conhecimento da importância 

de cada critério no potencial maligno das lesões (KUJAN et al., 2007; REIBEL, 

2003). Na tentativa de melhorar os métodos de graduação das displasias epiteliais 

da mucosa oral, o Grupo de Consenso em Displasia Epitelial Oral da OMS 

estabeleceu, em 2005, uma escala para graduação com 5 pontos: (1) hiperplasia; (2) 

displasia epitelial discreta; (3) displasia epitelial moderada; (4) displasia epitelial 

intensa; e (5) carcinoma in situ. Kujan et al. (2006) propuseram, a partir desta 

escala, um novo sistema binário de graduação de “baixo risco“ e “alto risco”, 

baseado nos mesmos critérios arquiteturais e citológicos estabelecidos pela OMS. 

Em estudos para a validação deste método Kujan et al. (2006; 2007) mostraram que 

houve maior concordância entre o diagnóstico histopatológico e prognóstico das 
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lesões estudadas por eles, e também maior concordância entre observadores 

envolvidos no estudo.  

No presente estudo, comparando os dois métodos de classificação utilizados, 

pode-se observar que as displasias epiteliais consideradas discretas por um método 

foram consideradas de baixo risco pelo outro, e a mesma concordância ocorreu em 

relação às displasias epiteliais intensas e de alto risco. Já as displasias epiteliais 

classificadas como moderadas pelo método preconizado pela OMS, foram divididas 

entre os dois grupos de alto e baixo risco. 

O carcinoma epidermóide de lábio, na maioria das vezes se origina de lesões 

de queilite actínica já instaladas, com aspecto ulcerado, bordos elevados e 

endurecidos, característicos e de fácil diagnóstico clínico (HJORTDAL; NAESS; 

BERNER, 1995). Geralmente possuem localização superficial e caráter pouco 

invasivo, favorecendo para seu prognóstico favorável e seu alto índice de cura 

(CASINO et al., 2006; HJORTDAL; NAESS; BERNER, 1995; SALGARELLI et al., 

2005; VUKADINOVI et al., 2007). A presença de metástases linfonodais é um 

importante fator prognóstico, chegando a diminuir 40% a taxa de cura quando há 

envolvimento cervical (GOORIS et al., 2001; VUKADINOVIC et al., 2007).  

As lesões de lábio compartilham características comuns dos carcinomas de 

cavidade oral e dos carcinomas não-melanomas de pele. Seu prognóstico, no 

entanto, é mais favorável em comparação às neoplasias de boca, tendo 

comportamento mais agressivo que as neoplasias de pele (ABREU et al., 2006). O 

carcinoma epidermóide de lábio corresponde a 1% das neoplasias malignas 

humanas (HJORTDAL; NAESS; BERNER, 1995) e é o câncer mais comum de 

cabeça e pescoço no mundo ocidental (KUBLER et al., 2001, ZITSCH et al., 1995), 
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quase desconhecido em algumas regiões da Ásia, onde são mais comuns os 

carcinomas intra-orais (KUBLER et al., 2001). 

As alterações causadas pela radiação UV ativam mecanismos de prevenção 

da carcinogênese, entre eles o reparo de DNA e apoptose. Na falha desses 

mecanismos de reparo, ocorre a apoptose, que é um processo de controle genético 

importante na diferenciação celular e na eliminação de células senescentes, 

desnecessárias ou perigosas, que tenham algum dano ou estejam em proliferação 

celular descontrolada (ALTIERI, 2004; LO MUZIO et al., 2005). A inibição da 

apoptose pode levar à diminuição aberrante da morte celular, favorecer a 

proliferação de células mutadas e resultar em resistência a terapias anti-câncer 

(ALTIERI, 2004; LO MUZIO et al., 2005). 

Vários passos do processo de diferenciação na queratinização são 

compatíveis com a apoptose. Existem duas vias fisiológicas de apoptose na pele, 

uma iniciada pela radiação UV através de um aumento de p53, que culmina na 

ativação da caspase 9, e a outra iniciada através da ligação do receptor de morte 

celular Fas, que ativa a caspase 8 (GROSSMAN et al., 2001). 

A família das proteínas inibidoras de apoptose (IAP), importantes reguladoras 

de apoptose, possui em comum uma ou mais repetições chamadas IAP baculovírus 

(BIR), que são uma seqüência de cerca de 70 aminoácidos. Oito membros desta 

família já foram identificados, são eles, as proteínas: c-IAP1, c-IAP2, XIAP, NAIP, 

survivina, apollon, ML-IAP/livina e ILP-2. Entre elas, a survivina apresenta a 

expressão mais restrita em tecidos humanos adultos. Utilizando Northern blotting 

para detecção do mRNA da survivina, apenas expressão ocasional nos tecidos 

diferenciados é observada (AMBROSINI; ADIDA; ALTIERI, 1997; DEVERAUX; 
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REED, 1999). Entretanto, em células neoplásicas, a survivina é bem evidenciada (LI, 

2003). 

A survivina é a menor proteína da família das IAP e além de sua função na 

inibição da apoptose está relacionada com a mitose celular, no controle da fase 

G2/M (ALTIERI, 2003b; GROSSMAN et al., 2001; LI, 2003). Foi associada com a 

organização central dos microtúbulos na interfase, e com pólos e espiras mitóticas 

na metáfase (ALTIERI, 2003a; Li, 2003; YAMAMOTO; TANIGAWA, 2001). É 

detectada em tecidos embrionários e fetais e está relacionado com o 

desenvolvimento e diferenciação celulares. Pode também ser encontrada em alguns 

tecidos adultos sadios como timo, medula óssea e epitélio basal do cólon (ALTIERI, 

2003a). Foi detectada em altos níveis em neoplasias de pulmão, mama, cólon, 

estômago, esôfago, pâncreas, fígado, útero e ovário, linfomas não-Hodgkin’s, 

leucemias, neuroblastoma, sarcomas de tecidos moles, carcinoma de pele 

melanoma e não melanoma e carcinomas de cavidade oral (ALTIERI, 2003a; JIANG 

et al., 2004; LO MUZIO et al., 2005; SATOH et al., 2001). Já foi também detectada 

em lesões cancerizáveis de pele (LEFFELL, 2000; NISHIGORI, 2006; SATOH et al., 

2001). Sua expressão foi verificada em 80% dos carcinomas de boca (LO MUZIO et 

al., 2005). 

A β-catenina é uma proteína bifuncional, identificada inicialmente por sua 

ligação com a caderina E nas junções aderentes com importante papel na adesão 

celular (MIGUEL; AMORIM, 2004). Sua repetição armadillo forma uma unidade 

compacta resistente à proteólise, que se liga às proteínas TCF, APC e caderina E. A 

porção amino- terminal da β-catenina é essencial para sua estabilização, pois possui 

uma série de resíduos de serina e treonina que uma vez fosforilados levam a sua 

degradação (WILLERT; NUSSE, 1998). 
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A regulação do ciclo celular pela Wnt tem um papel não só na carcinogênese, 

mas também na regeneração de tecidos normais e proliferação de células germinais 

(BEHRENS; LUSTIG, 2004). A localização nuclear da β-catenina é um marcador de 

ativação aberrante da via Wnt, podendo ocorrer em conseqüência a mutações na β-

catenina, APC, Axina ou mesmo por uma super- expressão de fatores de sinalização 

da via Wnt (PIZEM et al., 2005). 

Neste trabalho foi estudada a expressão das proteínas survivina e β-catenina em lesões de 

queilite actínica e carcinomas epidermóides de lábio e as marcações foram relacionadas ao grau de 

displasia epitelial presente nas lesões de queilite actínica. 

A relação da expressão da survivina com os diferentes graus de displasia 

epitelial mostrou uma ausência de padrão. A marcação foi similar, independente das 

alterações presente no epitélio. A survivina é considerada um marcador de 

prognóstico e evolução da doença. Normalmente não é encontrada em tecidos 

diferenciados sadios e sua expressão em lesões com potencial maligno, como é o 

caso da queilite actínica, foco deste estudo, pode ser considerada como fator 

preocupante, e poderia indicar acompanhamento mais próximo dos pacientes. 

Porém a presença de marcação em lesões classificadas como tendo displasia 

epitelial discreta levanta dúvidas sobre a real natureza desta lesão e o significado 

desta marcação. Mais estudos são necessários para que se possa utilizar a 

survivina como marcador de prognóstico neste tipo de lesão. Por outro lado, sabe-se 

que a classificação das displasias epiteliais segue critérios subjetivos de diferentes 

classificações e dos próprios observadores, logo seus diagnósticos podem não ser 

definitivos. 

A expressão positiva da survivina nas lesões de carcinoma epidermóide de 

lábio foi compatível com dados da literatura. A localização celular predominante foi o 

citoplasma. Estudos relatam que a expressão da survivina pode ocorrer em núcleo, 
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mas sem explicações suficientes para esta localização. A marcação de células em 

mitose pode ser dependente da participação desta proteína no ciclo celular (PIZEM 

et al., 2005). 

A análise das reações imunoistoquímicas para β-catenina mostrou que a 

expressão em membrana citoplasmática foi preservada em todos os casos 

estudados, tanto de queilite actínica quanto de carcinoma epidermóide. A ocorrência 

de marcação citoplasmática e nuclear em parte das lesões mostrou uma alteração 

no sistema de degradação da β-catenina citoplasmática que pode ter sido 

desencadeada por mutações, tanto nas proteínas do complexo de destruição como 

a axina, APC e GSK3, como também em algum outro fator da via Wnt, ou ainda, 

alterações na via do AKT, que levam à fosforilação do GSK3, tornando-o inativo, 

contribuindo também para o acúmulo citoplasmático da β-catenina. Uma vez 

acumulada no citoplasma, a β-catenina pode ser translocada para o núcleo, onde faz 

a transcrição de genes alvos. O aumento de sua marcação citoplasmática e nuclear 

foi compatível com o aumento do grau de displasia do epitélio, ou seja, lesões com 

número mais elevado de alterações e as lesões de carcinoma epidermóide tiveram 

este tipo de marcação. Este resultado pode significar um aumento da proliferação 

celular, perda da adesão com maior potencial de invasão e metástase e, 

considerando a survivina como possível gene alvo da β-catenina, pode-se sugerir 

uma diminuição na apoptose. Dos 8 casos de queilite actínica que apresentaram 

marcação nuclear da β-catenina, 4 apresentaram marcação positiva da survivina, 

não permitindo fazer uma correlação entre as duas proteínas. Em nenhum dos 

casos estudados houve marcação nuclear para duas proteínas concomitantemente. 

Dezenas de genes já foram identificados como alvo da via Wnt/ β-catenina, porém 
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ainda se desconhece qual mecanismo de especificidade promove a transcrição dos 

diferentes genes (GORDON; NUSSE, 2006). 

Dentre as lesões de carcinoma epidermóide de lábio, nenhuma apresentou 

marcação nuclear para a β-catenina. A marcação citoplasmática foi predominante na 

porção inferior do epitélio, em região de fronte de invasão. 

Por existirem uma série de fatores já citados, relacionados com a via Wnt e 

proteínas ligadas à ativação e degradação da β-catenina que podem estar alterados 

na carcinogênese, ela não pode ser considerada como fator prognóstico confiável, 

mas sabe-se que sua mutação leva a um maior potencial de invasão e metástase 

dos carcinomas. A expressão da β-catenina mostra alterações nos mecanismo de 

proliferação e diferenciação celular, mas é necessário o estudo de outras proteínas a 

ela relacionadas para a identificação das possíveis mutações que levaram ao seu 

acúmulo no citoplasma. 

A survivina foi recentemente descoberta na família das IAPs, e sua expressão 

na grande maioria dos carcinomas humanos chamou a atenção para uma possível 

participação precoce na carcinogênese. A ausência de expressão em tecidos sadios, 

faz dela um alvo para terapias anti-câncer mais específicas com menos efeitos 

colaterais (FULDA; DEBATIN, 2006). Na maioria das neoplasias malignas 

estudadas, a survivina foi relacionada com pior progressão da doença, diminuição 

no tempo de sobrevida e maior agressividade. Para os carcinomas de cavidade oral 

a afirmação acima parece se verdadeira. Estudos com avaliação de prognóstico são 

necessários para avaliar o significado da expressão da survivina em lesões de lábio.  

A expressão destas duas proteínas nas lesões de lábio evidencia as 

alterações causadas pela radiação UV. A radiação UV provoca mutações na p53, 

que em seu estado normal é responsável pela repressão da transcrição do gen da 



 54 

survivina (NYLANDER; DABELSTEEN; HALL, 2000). Então as mutações da p53 

permitem que ocorra transcrição do gene da survivina.  

Ao correlacionar as classificações de displasia epitelial utilizadas, com as 

marcações imunoistoquímicas, pode-se notar que a marcação da survivina teve 

maior positividade entre as lesões de alto risco, e da mesma maneira, em relação à 

β-catenina, houve maior marcação citoplasmática e nuclear nestas lesões. Apesar 

de não se ter o prognóstico das lesões, as características nas expressões das duas 

proteínas no grupo de lesões de alto risco pode ser um bom indicador sobre a 

confiabilidade do sistema binário de graduação, e sua relação com as alterações 

genéticas das lesões. 

As lesões em lábio encontram-se em uma região de transição com 

características distintas, com poucos estudos a seu respeito. Apesar do câncer de 

lábio ser o mais freqüente entre os cânceres de boca, seu baixo índice de 

mortalidade não desperta grandes preocupações em estudos. Autores acreditam na 

queilite actínica como uma fase inicial do carcinoma de lábio. Descobrir marcadores 

prognósticos que possam auxiliar na avaliação das alterações das displasias 

epiteliais presentes nestas lesões pode ajuda a prevenir este tipo de câncer, evitar 

cirurgias mutiladoras com perda de função e estéticas para os pacientes, é essencial 

para diminuição da morbidade.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 

Através do presente estudo, pode-se concluir: 

 

7.1 A ocorrência de marcação citoplasmática e nuclear da β-catenina na lesões 

estudadas apontam para alterações na sua via de sinalização. 

 

 

7.2 A expressão da survivina em lesões de queilite actínica mostra o potencial 

maligno destas lesões, e sua participação no processo de carcinogênese. 

 

 

7.3 A expressão positiva da survivina em 100% dos casos de carcinoma 

epidermóide de lábio é compatível com a literatura, e é necessária uma relação com 

a evolução da doença para avaliação do prognóstico. 

 

 

7.4 Os métodos de graduação de displasias epiteliais são subjetivos e podem não 

corresponder às alterações genéticas dos tecidos. 

 

 

7.5 O sistema binário de graduação de displasias epiteliais pode ser eficiente e 

possui maior concordância entre os observadores. 
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Anexo – Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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