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RESUMO 

 

 

Camargo AR. População de Células T CD8+ e Foxp3+ no Líquen Plano Oral 
Associado à Infecção Crônica de Hepatite C. [tese]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2013. Versão Corrigida. 

 

 

A experiência adquirida na realização de estudos epidemiológicos sobre o 

líquen plano oral associado à infecção crônica de hepatite C nos faz acreditar que as 

lesões atróficas/erosivas associadas ao vírus C tendem a apresentar características 

clínicas atípicas, por vezes exacerbadas e com resposta piorada à terapêutica 

proposta. Acreditando que existiria uma contrapartida histopatológica que justificasse 

o comportamento clinico evidenciado, o presente estudo propôs-se a estudar as 

populações de células T CD8+ e Foxp3+ no líquen plano oral associado à infecção 

crônica de hepatite C e compará-las com as populações do líquen plano oral 

idiopático. Foram selecionados 11 blocos de líquen plano oral associado à infecção 

crônica de hepatite C (Grupo 1) e 19 blocos parafinados de líquen plano oral 

idiopático (Grupo 2) dos arquivos do Laboratório de Patologia Cirúrgica da Disciplina 

de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e do 

Laboratório de Patologia Bucal, do Departamento de Patologia, da Universidade 

Federal de Santa Catarina. Para ambos os grupos foram realizados ensaios imuno-

histoquímicos com marcação dos anticorpos anti-CD8 e anti-Foxp3. As células 

marcadas foram contabilizadas e os resultados tratados estatisticamente. No Grupo 

1, 64% dos pacientes eram do sexo feminino; 82% leucodermas e a média de idade 

era de 59 anos (variação 46 aos 75 anos). No Grupo 2, 63% dos pacientes eram do 

sexo feminino; 71% leucodermas e a média de idade era de 50,2 anos (variação 32 

aos 66 anos). Quando os dados entre os Grupos 1 e 2 foram comparados, não 

houve correlação estatisticamente significante entre as contagens de células T 

CD8+, contagens de células T Foxp3+ ou na relação CD8+/Foxp3+ por mm2. As 

lesões atróficas/erosivas do Grupo 1 apresentaram densidade aumentada de células 

T CD8+ (p=0,034) e aumento na relação CD8+/Foxp3+ por mm2 (p=0,018), em 

relação ao Grupo 2. O estudo realizado não encontrou diferenças nas densidades de 



 

células T CD8+ e Foxp3+ no infiltrado do líquen plano oral associado ao vírus C em 

relação ao líquen plano idiopático. Por outro lado, as diferenças encontradas na 

quantidade de células T CD8+ e na relação CD8/Foxp3, em lesões 

atróficas/erosivas, parecem justificar as características clínicas evidenciadas em 

estudos prévios.  

 

 

Palavras-chave: Hepatite C. Líquen plano oral. Manifestação extra-hepática. Imuno-

histoquímica. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Camargo AR. Subset of CD8(+) and Foxp3(+) T Cells in Oral Lichen Planus 
Associated with Chronic Hepatitis C virus Infection. [thesis]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2013. Versão Corrigida. 
 

 

Our previous studies with oral lichen planus associated with chronic hepatitis C virus 

infection leads us to believe that atrophic/erosive forms of oral lesions tend to present 

unusual clinical features, sometimes exacerbated with a worsened response to 

treatment. Considering that this exacerbated aspect could indicate a similar 

exacerbate histopathological feature, the aim of this study was evaluated the 

populations of CD8(+) and Foxp3(+) T cells in oral lichen planus associated with 

chronic hepatitis C virus infection and correlated the findings with idiopathic forms of 

these lesions. The sample consisted of 11 cases of oral lichen planus associated with 

chronic hepatitis C virus infection (Group 1) and 19 cases of idiopathic oral lichen 

planus (Group 2) obtained from the Laboratories of Oral Pathology of the University 

of São Paulo and the Federal University of Santa Catarina. In both groups 

immunohistochemistry staining were performed using anti-CD8 and anti-Foxp3 

antibodies. Positive cells were counted per area and the results were subjected to 

statistical analysis. In Group 1, 64% of the patients were female, 82% caucasian with 

mean age of 59 years (range from 46 to 75 years). In Group 2, 63% of the patients 

were female, 71% caucasian with mean age 50.2 years (range from 32 to 66 years). 

When Groups 1 and 2 were compared, no significant correlation between the 

frequencies of CD8(+), Foxp3(+) T cells and the ratio of CD8(+)/Foxp3(+) counts per 

mm2 was found. The atrophic/erosive lesions in Group 1 showed an increased 

frequency of CD8(+) T cells (p = 0.034) and an increased ratio of CD8(+)/Foxp3(+) 

counts per mm2 (p = 0.018) compared to Group 2. In conclusion, our data indicated 

no differences in the frequencies of CD8(+) and Foxp3(+) T cells in the inflammatory 

infiltrate of oral lichen planus associated with chronic hepatitis C virus infection 

compared to idiopathic lesions. However, the differences in the counts of CD8(+) T 

cells and the ratio of CD8(+)/Foxp3(+) in atrophic/erosive lesions seemed justify the 

clinical features in previous studies. 

 



 

Keywords: Hepatitis C. Oral lichen planus. Extrahepatic manifestations. 

Immunohistochemistry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A associação entre o líquen plano oral e a infecção crônica pelo vírus C tem 

sido tema de pesquisa desde a década de 90,(1) sendo que a maior parte dos 

trabalhos publicados tem base epidemiológica, com resultados discrepantes ao 

redor do mundo.(2–5) 

O presente estudo foi conduzido como parte de uma linha de pesquisa 

iniciada no ano 2007 com a elaboração de uma monografia apresentada ao curso de 

especialização em Pacientes Especiais,(5) seguida por dois estudos epidemiológicos 

realizados em diferentes regiões geográficas brasileiras,(6) e que, na atualidade, 

culmina com a tese de doutorado aqui apresentada. 

Trata-se de um estudo comparativo do perfil inflamatório do líquen plano oral 

associado à infecção crônica pelo vírus C e do líquen plano oral idiopático. 

A experiência adquirida ao longo dos anos nos levou a acreditar que as 

lesões atróficas/erosivas de líquen plano oral associadas ao vírus C tendiam a 

apresentar características clínicas atípicas, de caráter exacerbado e recalcitrante ao 

tratamento, comparadas as lesões de líquen plano oral idiopático.(6,7) 

Alguns autores já avaliaram se diferentes mecanismos patogênicos poderiam 

justificar o aparecimento de lesões de líquen plano oral em pacientes com infecção 

crônica de hepatite C comparados às lesões idiopáticas.(8–11) 

Nenhuma resposta concreta foi alcançada,(8–11) e novos questionamentos 

continuam a ser feitos e avaliados pela produção de novos trabalhos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Nas próximas páginas serão abordadas informações relevantes para 

compreensão do estudo desenvolvido. 

 

 

2.1 A infecção de hepatite C crônica 

 

 

A infecção de hepatite C crônica constitui um grave problema de saúde 

pública, com cerca de 170 milhões de pessoas infectadas no mundo.(12,13) No Brasil, 

o número de novas notificações no período de 1999 à 2010, chegou a contabilizar 

69.952 casos da doença e segundo Focaccia, aproximadamente 1,42% da 

população na cidade de São Paulo encontra-se infectada.(14,15) 

Aproximadamente 20% dos indivíduos infectados eliminam o vírus da hepatite 

C espontaneamente, enquanto 80% desenvolvem doença crônica progressiva.(16) 

Destes, ao menos 20% poderão evoluir para a cirrose hepática, num período que 

pode variar de 20 a 50 anos. Além disso, alguns pacientes podem vir a óbito em 

decorrência de complicações como o carcinoma-hepato-celular.(17) 

Como se vê a progressão da infecção crônica de hepatite C não é linear em 

todos os pacientes e, segundo pesquisadores, determinadas variáveis com impacto 

substancial nesta evolução podem ser identificadas: 

 

� Fatores virais, como a cinética do vírus C e a lesão citopática que ele causa; 

� Fatores do hospedeiro, como o sexo masculino, raça negra, idade avançada 

(acima dos 40 anos) e polimorfismos genéticos; 

� Fatores ambientais, como o etilismo, diabetes e obesidade.(16) 

 

O vírus da hepatite C apresenta um formato esférico com aproximadamente 

50 nm de diâmetro e pertence à família Flaviviridade do gênero Hepacivirus (Figura 

2.1). Seu genoma é constituído por uma molécula de RNA que contém 

aproximadamente 10.000 nucleotídeos que codificam as informações necessárias à 

replicação viral. A cadeia de RNA é composta por duas regiões terminais altamente 
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conservadas e não codificadoras (NTR) 5’ e 3’ e entre estas, uma única fase de 

leitura aberta (ORF do inglês “open reading frame”) que codifica uma poliproteína 

com pouco mais de 3.000 aminoácidos. Esta poliproteína é clivada no pólo N-

terminal em três proteínas estruturais: o núcleocapsídeo (core), envelope um (E1) e 

envelope dois (E2) que estão envolvidas na organização arquitetural do vírus C. No 

pólo carboxiterminal a poliproteína é clivada em seis proteínas não estruturais: NS2, 

NS3, NS4A e NS4B, NS5A e NS5B, responsáveis pelo ciclo biológico do vírus 

(Figura 2.2).(16,18) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1– Representação do vírus da hepatite C 
Fonte: Thimme et al. (2012)(16) 

 

 

 

Figura 2.2 – Genoma do vírus da hepatite C e distribuição das proteínas virais 

Fonte: Thimme et al. (2012)(16) 
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Após o contágio, o vírus da hepatite C penetra na corrente sanguínea e segue 

ao fígado por tropismo, passando por diversos tecidos.(19) Um número crescente de 

evidências mostra que hepatócitos são apenas um dos alvos para infecção do vírus 

C, já que sequências genômicas também foram encontradas em populações de 

linfócitos B e T, monócitos e macrófagos, células de Kupffer e dendrócitos.(19–22) 

A compartimentalização e o linfotropismo viral podem diminuir o 

reconhecimento do vírus C pelo sistema imune,(22) além de favorecer o aparecimento 

de diversas manifestações em outros órgãos e sistemas.(18,23,24) 

O vírus da hepatite C ainda apresenta uma alta taxa replicativa, de 

aproximadamente 1012 cópias/dia,(12) e uma alta taxa mutacional; o que leva à uma 

grande heterogeneidade de apresentações conhecidas como quasiespécies, 

também responsáveis pela persistência do vírus quando seu comportamento 

biológico excede a resposta imune do hospedeiro.(12,19) 

A seleção e a adaptação do organismo humano às quasiespécies deu origem 

a distintos genótipos, cuja classificação baseia-se na similaridade da sequência de 

nucleotídeos.(18) Na classificação atual existem 6 tipos de genótipos identificados de 

1 a 6, com mais de 100 subtipos em diferentes regiões geográficas.(25) 

 

 

2.2 A resposta imune ao vírus C 

 

 

Uma das características mais desafiadoras da infecção de hepatite C diz 

respeito a sua elevada propensão para cronificação, fato que evidencia a habilidade 

viral em evadir as respostas imunes natural – ou inata – e adaptativa – ou adquirida 

– do hospedeiro.(25) 

A resposta imune inata é marcada pela produção de interferons tipo I - α e β - 

por células infectadas e constitui a primeira linha de defesa contra a replicação do 

vírus C no organismo humano.(12,13,16) 

Pesquisadores estimam que durante o pico de viremia, não mais que 10% 

dos hepatócitos estejam infectados. Ou seja, interferons tipo I secretados por células 

infectadas induzem um estado hepático antiviral que se estende a células vizinhas 

não infectadas.(12,26) A produção destes interferons induz várias ações antivirais 

como a expressão de proteínas do complexo principal de histocompatibilidade 
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(MHC) tipo I, que facilitam o reconhecimento de antígenos virais pelo sistema imune, 

além de viabilizar a ativação de linfócitos T CD8+, células NK (natural killer) e 

macrófagos. Na infecção pelo vírus C diversas proteínas induzidas por interferons 

são responsáveis pela expressão de genes que inibem a replicação deste vírus no 

interior dos hepatócitos.(27) 

Dada a importância deste estado de alerta para iniciação da resposta imune 

inata do hospedeiro, numerosas estratégias de subversão viral são experimentadas, 

tais como o bloqueio da produção de interferons tipo I, interferências em cascatas de 

sinalização e inibição da expressão de genes responsivos ao interferon. Todos 

esses processos permitem que a maquinaria replicativa viral seja liberada no interior 

da célula alvo, antes que o hospedeiro reconheça de forma efetiva sua 

presença.(12,16) 

As células NK têm habilidade de destruir células infectadas e inibir 

diretamente a replicação do vírus C em hepatócitos.(27) Estas provavelmente 

constituem uma das mais importantes linhas de defesa das hepatites virais, visto 

que o fígado humano contém um grande número delas. As células NK são 

componentes da resposta imune inata que respondem minutos ou horas após a 

infecção, por meio da polarização de grânulos em direção a células infectadas e 

liberação de seu conteúdo (perforinas) que irá fragmentar o núcleo destas células, 

para assim induzir sua morte.(28) Elas inibem a replicação viral pela produção de 

interferon gama (IFNγ), recrutam células inflamatórias adicionais intrahepáticas e 

estimulam a resposta Th1.(29) 

As células dendríticas, assim como macrófagos, são consideradas células 

apresentadoras de antígenos (APC) profissionais que, uma vez ativadas no foco 

inflamatório, expressam em sua superfície grandes quantidades de moléculas co-

estimulatórias, que auxiliam a ativação da resposta imune mediada por linfócitos 

T.(29) Análises de células dendríticas em pacientes com infecção de hepatite C 

crônica mostraram uma diminuição em sua capacidade de ativar células NK em 

resposta ao estímulo de interferon α na fase aguda da infecção.(30) Por sua vez, as 

células NK também têm a capacidade de aumentar as funções das células 

dendríticas, porém esta capacidade está comprometida em pacientes com infecção 

de hepatite C crônica.(31) 

Nos indivíduos cronicamente infectados, após uma fraca iniciação da 

resposta imune natural, a resposta imune humoral é ativada, sendo marcada pela 
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produção de altos títulos de anticorpos contra múltiplos epítopos virais, na tentativa 

de debelar a infecção.(27) A expressão da região hipervariável E2 do envelope viral 

estimula linfócitos B a produzir anticorpos neutralizantes contra o vírus C.(16) O vírus 

passa a sofrer pressão seletiva do organismo, que estimula a variação nucleotídica e 

o aparecimento de mutações das proteínas do envelope, selecionando variantes 

genômicas na tentativa de eliminar o sítio de reconhecimento da resposta 

imune.(12,13,27) As diferentes mutações dão origem a quasispécies circulantes do 

vírus C, sendo que qualquer uma delas pode passar a ser a cepa dominante, 

conforme outras cepas coexistentes passam a ser controladas pelo sistema 

imune.(19,27) A grande quantidade de quasispécies do vírus C originada(19) dribla a 

resposta humoral e a persistência da infecção ocorre, com insuficiente ação de 

anticorpos neutralizantes.(16,27,30) 

Concomitantemente à ativação da resposta imune humoral, a imunidade 

adaptativa celular mediada por células T também é ativada, sendo fundamental para 

a eliminação do vírus C do organismo humano, além de ser a grande responsável 

pela lesão citopática no fígado.(13,16,25) 

Para alguns pesquisadores, linfócitos T CD4+ são as principais células 

envolvidas na eliminação do vírus C do hospedeiro, cuja ação deficiente seria um 

dos fatores responsáveis pela evolução crônica da infecção.(16,25) A fraca ativação de 

linfócitos T CD4+ induz a uma resposta imune menos vigorosa de linfócitos T CD8+, 

inadequada para eliminar o vírus do fígado,(25,32,33) porém suficiente para causar a 

lesão citopática deste órgão.(15,18,24) 

Em resumo, pesquisadores relacionam a resposta imune vigorosa e 

duradoura mediada por linfócitos T CD4+/CD8+ a uma infecção aguda auto-

resolutiva (erradicação viral do organismo), enquanto a perda de resposta linfocitária 

mediada por células T CD4+ e consequente fraca ativação de linfócitos T CD8+ com 

a evolução crônica da infecção.(12,13,16,25,33) 

 

 

2.3 O papel de linfócitos T regulatórios na infecção de hepatite C 

 

 

Nos últimos vinte anos, uma compilação de dados sugere que células T 

regulatórias identificadas pelos marcadores CD4+CD25+Foxp3+ sejam responsáveis 
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pela supressão de respostas imunomediadas em diversos processos patológicos, 

tais como: doenças autoimunes, processos alérgicos, câncer e doenças 

infecciosas.(13,33–37) 

Linfócitos T regulatórios demonstram ser fundamentais para a 

imunotolerância tecidual, especialmente por não apresentarem reatividade frente a 

estímulos para receptores de células T.(34) Ao contrário, uma vez ativadas, essas 

células passam a suprimir funções como proliferação, ativação, diferenciação e 

função efetora de linfócitos T CD4+/CD8+, linfócitos B, células natural killer, células 

T natural killer e células dendríticas.(34,38) 

Didaticamente, linfócitos T regulatórios podem ser divididos em dois grupos: 

(a) linfócitos T regulatórios naturais, ou nTregs, originados no timo durante o 

processo de maturação; e (b) linfócitos T regulatórios induzidos, ou iTregs, formados 

a partir de linfócitos T naïve CD4+CD25- presentes na periferia.(36–38) 

Não existem marcadores capazes de diferenciar sua origem, e na atualidade 

o fator de transcrição nuclear Foxp3 demonstra ser o marcador fenotípico mais 

específico para linfócitos T regulatórios.(37) Identificado a partir de mutações no gene 

Foxp3 em camundongos Scurfy e subsequentemente em pacientes com enteropatia 

ligada ao X (IPEX), a expressão do fator de transcrição Foxp3 em linfócitos T CD4+ 

naïve passou a ser relacionada ao controle da imunotolerância tecidual.(36) 

No caso de doenças infecciosas, pesquisadores acreditam que a expressão 

de Foxp3 em linfócitos T, represente um mecanismo fisiológico, capaz de suprimir 

um dano imuno-patológico excessivo. Nesse cenário, a presença dessa 

subpopulação limitaria o dano tecidual imunomediado após o controle da infecção. 

No entanto, em determinadas situações, a ativação precoce dessas células poderia 

suprimir respostas imunes incipientes contra patógenos e também contribuir com a 

cronificação de infecções.(13,37) 

Uma das características clínicas mais marcantes da infecção de hepatite C 

está em sua elevada propensão em desenvolver doença crônica progressiva. Como 

visto anteriormente, infecções de curso crônico são marcadas por uma resposta 

imune disfuncional mediada por linfócitos T CD4+/CD8+, incapazes de erradicar o 

vírus C do organismo hospedeiro.(16,25) 

Estudos demonstram que, durante as fases iniciais da doença, não existem 

diferenças nas proporções de células T regulatórias entre os pacientes que 

desenvolverão infecção crônica versus infecção aguda auto-resolutiva. Pacientes 
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com infecção aguda apresentam uma alta frequência de linfócitos T regulatórios 

circulantes, sugerindo que a expansão clonal desta subpopulação se dê em fases 

ainda incipientes da doença.(39) Porém, conforme a progressão da infecção ocorre, a 

função destas células muda ao longo do tempo, e ao que parece, a resolução 

espontânea da infecção pode ser relacionada à perda temporal da função 

supressora destas células.(39,40) Por outro lado, uma vez estabelecida a infecção 

crônica, linfócitos T regulatórios passam a inibir ativamente a erradicação do vírus C, 

via supressão de linfócitos T CD8+. Paradoxalmente à disfunção linfocitária de 

células T CD8+, células T regulatórias exerceriam suas funções supressoras com 

bastante eficácia nesse estágio da doença.(16,25,40,41) 

O exato mecanismo de ação de linfócitos T regulatórios não está 

completamente elucidado e alguns estudos indicam que o contato direto 

célula/célula é necessário para que funções supressoras sejam exercidas, enquanto 

outros trabalhos sugerem que a ação de citocinas como IL-10 e TGF-β sejam 

essenciais para que estas células exerçam funções supressoras.(35,36,40) 

 

 

2.4 A infecção de hepatite C e suas manifestações extra-hepáticas 

 

 

Logo após a descoberta da hepatite C em 1989, um número crescente de 

manifestações em diferentes órgãos e sistemas começou a ser correlacionado à 

infecção crônica (Tabela 2.1).(1) 



 28

 

 

Tabela 2.1* – Resumo das principais manifestações extra-hepáticas associadas à 
infecção crônica de hepatite C 

 
Hematológicas 

(linfoma não-Hodgkin, crioglobulinemia mista) 

 

Alterações renais 

(glomerulonefrite membranoproliferativa) 

 

Pele 

(porfiria cutânea tardia, líquen plano) 

 

Autoimune/Inflamatórias 

(sialodenite/síndrome sicca, tireoidite auto-imune) 

 

Síndrome metabólica 

(diabetes melito tipo 2) 

*Tabela adaptada Jacobson et al. (2010).(23) 
 

 

Segundo a literatura, cerca de 40 a 75% dos pacientes cronicamente 

infectados pode desenvolver ao menos uma manifestação extra-hepática ao longo 

da vida,(12,24,42,43) sendo este risco aumentado em 12 vezes para porfiria cutânea 

tardia, 11 vezes para crioglobulinemia mista, 7 para glomerulonefrite 

membranoproliferativa, 2,5 para o linfoma e 2 vezes para o líquen plano.(25,44) 

Dentre as manifestações citadas, o mecanismo da patogênese da 

crioglobulinemia mista é o mais conhecido. Por esse motivo, todos os pacientes 

diagnosticados com a doença devem ser sistematicamente avaliados para infecção 

pelo vírus C.(21,23) A vasculite, sinal mais marcante da doença, resulta da 

estimulação crônica de linfócitos B e consequente expansão clonal com produção de 

anticorpos, formando complexos imunes circulantes, compostos por fator 

reumatoide, IgG-IgM e partículas do vírus C, que se depositam na parede dos 

vasos.(20,23,45) 

O linfoma representa outra importante manifestação associada à infecção de 

hepatite C crônica(23,44) e, como em outras manifestações extra-hepáticas, a 
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patogênese da doença é bastante controversa.(44,46) Hipotetiza-se que a neoplasia 

apresente mecanismos biológicos semelhantes aos da crioglobulinemia mista,(21) 

logo, é possível que o estímulo antigênico do vírus C induza à expansão clonal de 

linfócitos B e, ocasionalmente, culmine com a formação de um linfoma não-Hodgkin 

de baixo grau.(21,46) 

 

 

2.5 Líquen plano oral idiopático e como manifestação extra-hepática da 

infecção de hepatite C crônica 

 

 

A primeira descrição sobre a associação entre a infecção de hepatite C 

crônica e o líquen plano foi verificada na literatura em 1991, entretanto os primeiros 

relatos de casos publicados sobre líquen plano oral datam de 1994.(1) A partir de 

então, estudos epidemiológicos passaram a ser realizados, fornecendo evidências 

contraditórias e instigantes sobre a veracidade desta associação (Figura 2.3).(3,5,6) 
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Figura 2.3 – Mapa da distribuição de estudos epidemiológicos realizados sobre o líquen plano 

oral associado à infecção de hepatite C crônica 

Fonte: Camargo e Ortega. (2007).(5) 
 

 

  

Será que o vírus da hepatite C influencia o desenvolvimento de líquen plano 

em pacientes com infecção crônica? Todos os pacientes diagnosticados com líquen 

plano deveriam ser obrigatoriamente avaliados quanto à presença da infecção pelo 

vírus C? Será que a doença líquen plano teria um curso clínico piorado quando 

associada à infecção crônica de hepatite C?(1) Meta-análises recém publicadas 

confirmam a ligação entre ambas as doenças,(2–4) enquanto novas evidências 

biológicas são necessárias para desmistificar se a relação entre o líquen plano e a 

infecção de hepatite C crônica é apenas casual.(1) 

O líquen plano idiopático é uma doença mucocutânea inflamatória crônica de 

etiologia incerta que raramente apresenta remissão espontânea. No Brasil a 

prevalência da doença é desconhecida, e a literatura mundial estima que entre 1% e 
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2% dos indivíduos seja acometido, com predileção pelo sexo feminino (2:1), e 

manifestação entre 5a. e 6a. décadas de vida.(47–50) 

O acometimento da mucosa bucal ocorre em 50 a 70% dos casos e pode ser 

exclusivo em 20 a 30% dos pacientes avaliados.(51) Clinicamente o líquen plano oral 

é uma doença polimorfa, com seis formas de apresentação descritas na literatura: 

reticular, papular, placa, atrófica, erosiva e bolhosa; que podem estar presentes 

simultaneamente em um mesmo paciente.(48,52) Nessas situações, a classificação da 

doença é determinada pela forma clínica mais severa e predominante no sítio 

lesional.(50,52) As lesões afetam a mucosa jugal, língua e gengivas, nesta ordem de 

preferência,(48,50,52) sendo normalmente bilateriais e simétricas.(52) 

O quadro histopatológico do líquen plano oral idiopático é caracterizado por 

paraqueratose, atrofia e projeções epiteliais em “dentes em serra”; além da presença 

de degeneração da camada basal e um infiltrado inflamatório em banda, 

predominantemente linfocitário, na zona papilar da lâmina própria. A apoptose de 

queratinócitos pode ainda estar presente e ser identificada pela marcação de 

glóbulos eosinofílicos homogêneos denominados corpos de Civatte – corpos 

coloides, hialinos ou citoides.(48,49,53) 

O evento precoce para a manifestação da doença talvez seja a expressão de 

um estímulo antigênico em queratinócitos, demarcando assim, a futura localização 

da lesão no epitélio oral.(48,54) A expressão deste “antígeno para líquen plano” 

poderia ser precipitada por fatores extrínsecos ao organismo – patógenos, traumas e 

medicamentos – ou ainda ser ocasionada por alterações intrínsecas – hormonais e 

genéticas - mesmo assim, não se descarta a possibilidade desse “antígeno” ser um 

autopeptídeo tornando o líquen plano oral uma doença auto-imune verdadeira.(48,54) 

Mesmo desconhecido, a ligação desse “antígeno para líquen plano” a 

moléculas do complexo de histocompatibilidade (MHC) classe I, expressas na 

superfície de queratinócitos basais sensibilizados, ativaria linfócitos T CD8+, 

desencadeando a resposta imunológica que culminaria com apoptose de 

queratinócitos e consequente dano epitelial.(48,49,53) 

Pesquisadores acreditam que células inflamatórias adicionais sejam atraídas 

ao sítio lesional pela produção de quimiocinas, retroalimentando todo o processo. 

Células de Langerhans presentes no epitélio seriam ativadas pelo ‘antígeno para 

líquen plano’ via moléculas de MHC classe II, desencadeando uma cascata de 

eventos na qual a produção de citocinas inflamatórias, especialmente interleucina – 
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2 (IL-2) e interferon-gama (IFN-γ), ativariam linfócitos T CD4+, com subsequente 

expansão clonal e ativação de linfócitos T CD8+.(48,49,53) A expressão de moléculas 

MHC classe II também poderia se dar na superfície de queratinócitos sensibilizados 

pelo ‘antígeno para líquen plano’, resultando na amplificação da resposta Th1 via 

ativação de linfócitos T CD4+.(53) 

A natureza imunomediada da doença também suscita a ação de células T 

regulatórias Foxp3+, que nestas circunstâncias, exercem funções supressoras sobre 

linfócitos T CD8+, possivelmente modulando manifestações clínicas da doença e 

talvez influenciando o caráter crônico das lesões. Segundo Tao e colaboradores(55) 

existe uma correlação entre a qualidade do infiltrado inflamatório do líquen plano 

idiopático com o tipo clínico lesional. Os autores apontam uma maior quantidade de 

células T Foxp3+ em lesões reticulares/hiperqueratóticas e uma menor quantidade 

em lesões erosivas/eritematosas. De acordo com a análise, linfócitos T Foxp3+ 

desempenham um importante papel na patogênese do líquen plano oral idiopático, e 

podem ser utilizados como uma nova estratégia no manejo de lesões.(55) 

Três estudos epidemiológicos conduzidos por nosso grupo de pesquisa 

confirmam a associação entre o líquen plano oral e a infecção de hepatite C 

crônica,(6,7,56) especialmente quando pacientes cronicamente infectados foram 

avaliados quanto à presença da manifestação (dado ainda não publicado).(6) Apesar 

da baixa casuística analisada, lesões de líquen plano oral associadas ao vírus C 

mostraram, em determinadas situações, um curso clínico exacerbado, por vezes 

com baixa resposta à terapêutica proposta;(6,7) de forma que o tipo clínico atrófico 

apresentou predominância na maioria dos casos, sendo a ausência de bilateralidade 

e simetria uma característica marcante da doença.(6) 

Poucos estudos na área odontológica foram realizados até o momento com o 

objetivo de averiguar se a compartimentalização do vírus C poderia, de alguma 

maneira, influenciar ou participar da patogênese do líquen plano oral associado à 

infecção crônica de hepatite C.(9,11,57–59) 

Segundo pesquisadores, a identificação de cadeias negativas de RNA viral 

em amostras de tecido de líquen plano oral, sugere sua participação na patogênese 

da doença.(9,11,58) Embora os resultados na literatura sejam contraditórios,(57) sinais 

positivos de marcação permaneceram restritos ao epitélio (queratinócitos), sem 

qualquer evidência de infecção pelo vírus C em células do infiltrado inflamatório.(9) 
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Conceitualmente, lesões de líquen plano oral idiopático desenvolvem-se a 

partir de uma resposta imunomediada guiada por células T dirigida contra o 

epitélio.(48–50,53) No caso do líquen plano oral associado à infecção de hepatite C 

crônica, uma resposta imune compartimentalizada, composta por linfócitos T 

CD4+/CD8+ vírus C específicos,(59) poderia ser direcionada a queratinócitos 

infectados pelo vírus C,(9) e assim contribuir com o aparecimento da manifestação 

extra-hepática. O assunto é bastante controverso, e mesmo diante destas 

evidências, novos estudos são necessários para confirmar essas hipóteses.
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JUSTIFICATIVA 

 

 

A literatura demonstra uma correlação entre a qualidade do infiltrado 

inflamatório presente no líquen plano oral idiopático e as características clínicas 

apresentadas por essa lesão. 

A experiência adquirida com os estudos epidemiológicos realizados, nos leva 

a acreditar que as lesões de líquen plano oral associadas à infecção crônica de 

hepatite C tendem a apresentar características clínicas muitas vezes mais 

exacerbadas e recalcitrantes à terapêutica, comparadas às lesões de líquen plano 

oral idiopático. Essas duas informações nos levam a crer que o perfil inflamatório do 

líquen plano idiopático possa ser diferente do perfil inflamatório do líquen plano 

associado a hepatite C. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

Estudar as populações de células T CD8+ e Foxp3+ no infiltrado inflamatório 

do líquen plano oral associado à infecção crônica de hepatite C e compará-las as 

mesmas populações do líquen plano oral idiopático. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo aprovou a realização deste estudo em 04/10/2012 por 

meio do parecer de número 115.649 (Anexo A). 

 

 

5.1 Materiais 

 

 

O estudo conduzido é parte de uma linha de pesquisa iniciada no ano de 

2007 pela elaboração de uma monografia apresentada ao curso de especialização 

em Odontologia para Pacientes Portadores de Necessidades Especiais,(5) seguida 

por dois estudos epidemiológicos realizados em diferentes universidades brasileiras: 

 

� Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo, área de concentração Diagnóstico Bucal;(6) 

� Projeto de pesquisa desenvolvido por professores da Universidade Federal 

de Santa Catarina, Disciplinas Estomatologia e Patologia Bucal. 

 

Trata-se de um estudo comparativo entre o líquen plano oral associado à 

infecção crônica de hepatite C (Grupo 1 - Grupo caso) e o líquen plano oral 

idiopático (Grupo 2 – Grupo controle). 

 

 

5.1.1 Seleção dos casos 

 

 

Foram selecionados 23 blocos parafinados de líquen plano oral idiopático e 

13 blocos de líquen plano oral associado à infecção crônica de hepatite C, do 

arquivo do Laboratório de Patologia Cirúrgica da Disciplina de Patologia Bucal da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (Anexo B) e do 
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Laboratório de Patologia Bucal, do Departamento de Patologia, da Universidade 

Federal de Santa Catarina (Anexo C). 

Os blocos representavam resultados de biópsias de pacientes avaliados no 

Ambulatório de Hepatites Virais do Instituto de Infectologia Emílio Ribas/SP (Anexo 

D),(6) do Ambulatório de Hepatologia do Hospital Professor Polydoro Ernani de São 

Thiago HU/UFSC (Anexo E) e da Clínica de Estomatologia da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo(6) (Anexo F). 

As biópsias foram executadas em dois estudos prévios conduzidos pela 

mesma pesquisadora.(6) 

 

 

5.1.1.1 Informações adicionais sobre o Grupo 1 

 

 

Pacientes com líquen plano oral associados à infecção crônica de hepatite C 

foram selecionados durante o atendimento médico no Ambulatório de Hepatites 

Virais do Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER/SP) e no Ambulatório de 

Hepatologia do Hospital Professor Polydoro Ernani de São Thiago (HU/UFSC); no 

período de outubro de 2008 à março de 2010, e novembro de 2011 à julho de 2012, 

respectivamente.(6) Foram avaliados um total de 397 (IIER/SP 275; HU/UFSC 122) 

indivíduos, dos quais 13 apresentaram diagnóstico clínico/histopatológico 

confirmado de líquen plano oral. Na ocasião todos os pacientes foram primariamente 

avaliados quanto à presença de lesões sugestivas de líquen plano oral, durante 

consulta médica de rotina, posteriormente encaminhados para o setor de 

odontologia dos respectivos hospitais para a realização de biópsias incisionais. 

Os critérios de inclusão dos pacientes com líquen plano oral associados à 

infecção crônica de hepatite C foram: 

� idade superior a 18 anos; 

� diagnóstico da infecção de hepatite C pelo exame ELISA (MEIA, kit 

AxSYM
® 

HCV version 3.0, Abbott Laboratories, North Chicago, Illinois) confirmado 

pelo teste de PCR qualitativo (Cobas Amplicor HCV Monitor
TM 

test, version 2.0, 

Roche Diagnostic Systems, NJ, USA) para os pacientes avaliados no IIER/SP; 

� diagnóstico da infecção de hepatite C pelo exame ELISA (anti-VHC) 
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confirmado pelo teste de PCR qualitativo para os pacientes avaliados no HU/UFSC. 

A padronização da marca comercial dos exames diagnósticos foi inviabilizada neste 

trabalho, visto que muitos pacientes já foram encaminhados ao Ambulatório de 

Hepatologia do HU/UFSC com o diagnóstico de infecção pelo vírus C efetuado 

previamente; e 

� diagnóstico clínico/histopatológico de líquen plano oral. 

 

Dentre as características demográficas analisadas, o sexo, a idade e a etnia 

foram incluídos devido às implicações no curso crônico da infecção – como exposto 

na revisão da literatura.(16) 

Os critérios de não inclusão dos pacientes com líquen plano oral associados à 

infecção crônica de hepatite C foram: 

 

� uso prévio de interferon e ribavirina por um período menor que 6 meses à 

avaliação bucal; 

� pacientes em um uso de terapia antiviral (interferon e ribavirina) no 

momento da avaliação bucal; 

� evidências de co-infecções como: hepatite B, HIV, HTLV, entre outas; 

� pacientes com diagnóstico sugestivo de reações liquenoides por contato 

com materiais restauradores ou drogas para lesões bucais; e 

� casos de líquen plano oral com achados histopatológicos de displasia 

epitelial. 

 

O diagnóstico para lesões sugestivas de LPO foi fundamentado em bases 

clínicas e histopatológicas, segundo critérios definidos pela OMS em 1978 e 

posteriormente modificados por van der Meij e van der Waal em 2003(60). Segundo 

os autores, o critério clínico-diagnóstico requer a presença de estrias e/ou pápulas 

esbranquiçadas bilaterias, isoladas ou em associação as formas clínicas atróficas e 

erosivas.(52,60) 

O critério histopatológico considerado foi baseado na presença de um 

infiltrado inflamatório predominantemente linfocitário na região justaepitelial, 

somados à presença de sinais de degeneração da camada basal e a ausência de 

displasia epitelial. Lesões com aspectos clínicos e histopatológicos típicos ou 

compatíveis de líquen plano oral também foram incluídos no estudo.(52,60) 
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5.1.1.2 Informações adicionais sobre o Grupo 2 

 

 

No período de outubro de 2008 a março de 2010, 2136 indivíduos procuraram 

a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo para tratamento 

odontológico. Desses, 1593 foram atendidos na Clínica de Estomatologia e 32 

tiveram o diagnóstico clínico de líquen plano oral idiopático efetuado. Apenas 28 

pacientes tiveram confirmação histopatológica para o diagnóstico clínico. No 

presente estudo foram utilizados 23 blocos originados destas biópsias, pois 5 blocos 

não foram localizados nos arquivos. 

Os critérios de inclusão para estes pacientes foram: 

 

� idade acima de 18 anos; 

� hemograma completo com resultados dentro dos padrões de normalidade; 

� valores normais de enzimas hepáticas (AST e ALT); e 

� sorologia negativa para hepatite C (anti-VHC – ELISA). 

 

Os critérios de não inclusão considerados foram: 

 

� pacientes com diagnóstico sugestivo de reações liquenoides por contato 

com materiais restauradores ou drogas para lesões bucais; e 

� casos de líquen plano oral com achados histopatológicos de displasia 

epitelial. 

 

 

5.1.2 Cálculo amostral 

 

 

Com o objetivo de verificar se a amostra do grupo 1 é suficiente para dar 

prosseguimento ao estudo, foram feitas algumas avaliações. 

Para execução do cálculo estatístico considera-se que, a população de São 

Paulo é de 11.244.369 habitantes,(61) e a prevalência estimada de pacientes com 

vírus C em São Paulo de 1,42%, com Intervalo de Confiança (IC) de 95% [IC = 

1,41%; 1,43%].(15) Assumindo que esta prevalência é verdadeira, cerca de 159.670 
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habitantes de São Paulo estão infectados pelo vírus C. O estudo realizado pela 

autora em 2010(6) avaliou uma população de 275 pacientes infectados pelo vírus C 

(0,2% da população estimada de pacientes com o vírus C do estado de São Paulo) e 

encontrou 6 pacientes com líquen plano oral (prevalência de 2,18%, IC (95%) = 

[0,46%; 3,91%]). 

Com base nestas informações, a equação abaixo foi utilizada para determinar 

o tamanho da amostra. Sendo que, para 90% de confiança teremos o valor crítico 

(Zα/2) = 1,645 e para 95% de confiança o valor crítico (Za/2 ) = 1,960. 

 

 

 

 

Onde: 

n = Número de indivíduos na amostra; 

Zα/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado; 

p = Proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria que se está 

interessado em estudar; 

q = Proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria que se está 

interessado em estudar (q = 1 – p); 

E = Margem de erro ou erro máximo de estimativa. Identifica a diferença máxima 

entre a proporção amostral e a verdadeira proporção populacional (p).(62) 

Portanto, para uma amostra ideal de 13 pacientes, deve-se ter uma confiança 

de 95% e um erro de 0,08 para determinar a proporção da população de pacientes 

com líquen plano oral dentre os que possuem infecção crônica pelo vírus C na 

cidade de São Paulo (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 - Simulação do tamanho amostral para o cálculo da prevalência de pacientes 
com líquen plano oral dentre os que possuem infecção crônica pelo vírus C 
na cidade de São Paulo, com variação do Erro e da Confiança 

 

Erro 
Confiança 

90% 95% 

0,05 23 33 
0,06 16 23 
0,07 12 17 
0,08 9 13 
0,09 7 10 
0,10 6 8 

 

 

 

5.2 Métodos 

 

 

Para facilitar a análise cada etapa desta metodologia será abordada em 

tópicos. 

 

 

5.2.1 Análise morfológica 

 

 

A análise morfológica dos casos deste trabalho foi feita a partir do estudo de 

cortes de 5µm de espessura, corados por hematoxilina e eosina, e observados ao 

microscópio de luz. 

Os casos de líquen plano oral idiopáticos e associados ao vírus C foram 

classificados de acordo com a intensidade do infiltrado inflamatório (discreto, 

moderado, intenso), conforme critérios propostos por Nagao e colaboradores em 

2000.(8) 
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5.2.2 Reações de imuno-histoquímica 

 

 

Para o estudo imuno-histoquímico foi utilizado o método enzimático da 

estraptavidina-biotina e os cortes submetidos aos anticorpos anti-CD8 (clone 

C8/144, DAKO, Glostrup, Dinamarca) e anti-Foxp3 (clone 236/E7, Abcam). 

A partir do material fixado em formol e emblocado em parafina, foram obtidos 

cortes histológicos com 3 µm de espessura, dispostos em lâminas de vidro (26mm x 

76mm), silanizadas comercialmente (Starfrost®). 

Para dar início à reação, os cortes foram desparafinados em banhos de xilol, 

o primeiro em estufa a 60oC por 30 minutos e o segundo a temperatura ambiente por 

20 minutos. 

Na sequência, os cortes foram reidratados em cadeia descendente de 

etanóis, a partir de três passagens em etanol absoluto, seguidos por etanol 95% e 

85% (4 minutos cada banho). Após a reidratação, foi realizada a remoção do 

pigmento formólico por meio de incubação em solução de hidróxido de amônio a 

10% em solução alcoólica (etanol 95%) durante 10 minutos. Finalizada essa etapa, 

seguiu-se lavagem em água destilada e as lâminas receberam tratamento para 

recuperação antigênica e exposição dos epítopos. 

Para ambos os anticorpos, o tratamento foi feito pela imersão em banho 

aquecido a 95oC por 30 minutos em uma solução de EDTA (1mM) que teve seu pH 

ajustado para 8,0 para o tratamento dos cortes que receberiam o anticorpo anti-CD8 

e para 9,0 para o anticorpo anti-Foxp3. 

Ao final do tratamento de recuperação, todos os cortes foram imediatamente 

lavados em água destilada por 10 minutos, para posterior bloqueio da peroxidase 

endógena tecidual. Esta etapa foi efetuada pela incubação dos cortes em dois 

banhos de 15 minutos cada, em solução 1:1 de peróxido de hidrogênio a 6% e 

metanol. Repetida a lavagem em água destilada, os cortes foram imersos em 

solução TRIS (50mM, NaCL 150 mM) pH 7,6 - solução tampão da reação - fazendo-

se dois banhos de 10 minutos cada. 

Neste momento foram realizadas as incubações dos anticorpos primários 

diluídos em tampão TRIS acrescidos de BSA (albumina bovina e azida sódica), por 

18 horas a 4oC (CD8 – 1:100; Foxp3 – 1:200). 
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Para a incubação do anticorpo de ligação e do complexo terciário, foi utilizado 

o kit LSAB plus (DAKO). As reações foram reveladas pela diaminobenzidina (DAKO 

Liquid DAB+, K3468) em incubação de 10 minutos e, após lavagem com TRIS e 

água destilada para remoção de excessos, os cortes foram contracorados com 

hematoxilina de Mayer (12 minutos). 

Desidratação em série crescente de etanóis seguida de diafanização em xilol 

e montagem permanente em Permount no aparelho Tissue Tek® SCA (Sakura) para 

microscopia, concluíram o preparo dos cortes que seguiram para análise em 

microscopia de luz. 

Cortes de linfonodos reativos foram utilizados como controles positivos para 

as reações de imuno-histoquímica para as marcações dos anticorpos anti-CD8 e 

anti-Foxp3. 

 

 

5.3 Análise dos resultados 

 

 

A análise dos resultados foi realizada de forma quantitativa por meio da 

contagem de células positivas expressas por área em mm2 em campos significativos 

e representativos de líquen plano oral. Logo, os cortes foram examinados e 

capturados em microscópio LEICA DM 2500 com uma câmera digital acoplada 

(LEICA DFC295) e a quantificação executada com o auxílio do software LAS V4.1 

em aumento de 400X para o tecido conjuntivo e de 100X para o epitélio. 

Para cada corte analisado foram realizadas duas contagens diferentes para a 

presença de células marcadas com os anticorpos anti-CD8 e anti-Foxp3, sendo 3 

campos significativos no tecido conjuntivo e 1 campo no epitélio. Desta forma, para 

calcular o número de células positivas por área no tecido conjuntivo, dividiu-se a 

média de contagens de células pela média da área delimitada em cada caso. 
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5.4 Análise estatística 

 

 

As análises foram realizadas utilizando o programa EpiInfo™, versão 3.4.3 de 

novembro de 2007 e o pacote estatístico Statistical Package for Social Sciences 

(versão 16.0). 

Para testar a normalidade de dados foram utilizados os testes ANOVA e 

Shapiro-Wilk. Para variáveis sem distribuição normal foram aplicados os testes de 

Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis. Para comparação entre frequências e proporções, 

foram utilizados os testes Exato de Fisher e Qui-quadrado. Para correlação de 

dados foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. O nível de significância 

foi estabelecido como 0,05 ou 5%. 

As variáveis qualitativas foram representadas por frequência absoluta (n) e 

relativa (%) e as quantitativas por média, desvio padrão, mediana e valores mínimo 

e máximo.
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6 RESULTADOS 

 

 

Foram selecionados 13 blocos parafinados de líquen plano oral associado à 

infecção crônica de hepatite C e 23 de líquen plano oral idiopático. Como geralmente 

os fragmentos de tecido são pequenos, algumas amostras foram insuficientes para a 

análise. Assim, a avaliação das populações de células T CD8+ e Foxp3+ pode ser 

realizada em 11 blocos do Grupo 1 e 19 do Grupo 2. 

Inicialmente foram analisados os dados do Grupo 1 (pacientes com líquen 

plano oral associado à infecção de hepatite C crônica), na sequência os dados do 

Grupo 2 (pacientes com líquen plano oral idiopático) e, por fim, os grupos foram 

comparados. 

 

 

 

6.1 Análise do Grupo 1 

 

 

Os dados demográficos dos pacientes do Grupo 1 são descritos na tabela 

6.1. 
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Tabela 6.1 – Dados gerais do Grupo 1 

Característica Homens 

(N = 4) 

Mulheres 

(N = 7) 

Total 

(N = 11) 

Idade    

Média 57,3 60 59 

Variação 46-68 50-75 46-75 

    

Cor da pele    

Leucoderma 3  6 9 

Melanoderma 1  -- 1 

Feoderma -- 1  1 

    

METAVIR    

F4 2  4 6 

F3 2  2  4 

F2 -- 1 1 

    

Genótipo    

1 3 5 8 

2 -- 1 1 

3 -- 1 1  

 

 

6.1.1 Análise dos parâmetros clínicos e anátomo-patológicos do Grupo 1 

 

 

Foram avaliados 11 casos de líquen plano oral associados à infecção crônica 

pelo vírus C que, para facilitar a análise, foram numerados em sequência de 1 a 11. 

Os diagnósticos anátomo-patológicos foram efetuados segundo os critérios 

expostos na revisão de literatura.(48,49,53) O quadro 6.1 expõe as informações 

referentes aos dados clínicos e à intensidade do infiltrado inflamatório de cada caso. 

Um infiltrado inflamatório predominantemente linfocitário em banda esteve presente 

em todos os casos incluídos nesta pesquisa (100%), sendo que 2 (18%) pacientes 

foram classificados com infiltrado discreto, 4 (36%) infiltrado moderado e 5 (46%) 

pacientes com infiltrado inflamatório intenso. 
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No. Caso Sexo* CP** Idade Sítio lesional*** Forma Clínica Infiltrado 

1 M L 51 Mucosa jugal Erosivo Intenso 

2 F L 75 Mucosa jugal Atrófico Intenso 

3 M M 64 Gengiva Atrófico Moderado 

4 F L 50 Mucosa jugal Reticular Discreto 

5 F L 58 Mucosa jugal Atrófico Intenso 

6 F F 65 Mucosa jugal Reticular Moderado 

7 F L 55 Mucosa jugal Atrófico Moderado 

8 F L 59 Mucosa jugal Atrófico Moderado 

9 F L 58 Mucosa jugal Atrófico Discreto 

10 M L 46 Mucosa jugal Erosivo Intenso 

11 M L 68 Mucosa jugal Erosivo Intenso 

*Sexo: F: Feminino; M: Masculino; 
**CP: Cor da pele; L: Leucoderma; M: melanoderma; F: Feoderma; 
*** Sítio onde a biópsia foi realizada. 
 

Quadro 6.1 – Dados clínicos e análise do infiltrado inflamatório do Grupo 1 

 

6.1.2 Análise das populações CD8 e Foxp3 positivas no infiltrado inflamatório do 

líquen plano oral associado ao vírus C 

 

 

A densidade de células T positivas para os anticorpos anti-CD8 e anti-Foxp3 

expressas no infiltrado inflamatório do líquen plano oral associado à infecção crônica 

de hepatite C podem ser observadas no quadro 6.2. A proporção média entre a 

contagem de células T CD8 e Foxp3 positivas/mm2 foi de 1,6:1. Análises sobre os 

valores mínimos e máximos de contagens, médias e medianas são descritos na 

sequência (Tabela 6.2). 
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No. Caso CD8/mm2 Foxp3/mm2 Proporção 

1 200,1 146,9 1,3:1 

2 247,7 116,8 2,1:1 

3 209,8 34,3 6,11:1 

4 61,8 85,2 1:1,3 

5 217,4 88,3 2,5:1 

6 140,6 6,2 22,7:1 

7 91,3 56,5 1,6:1 

8 108,6 46,8 2,3:1 

9 22,4 2,5 9:1 

10 213,8 61,3 3,5:1 

11 212,4 169,8 1,3:1 

Quadro 6.2 – Densidade das populações celulares no infiltrado inflamatório do líquen plano 

oral associado à infecção de hepatite C crônica 

 

 

 

Tabela 6.2 – Mínimos, máximos, médias, medianas e desvios padrão das contagens de 
células T CD8+ e Foxp3+, com áreas de contagens e células por área no 
infiltrado inflamatório do líquen plano oral associado ao vírus C 

 
 Mínimo Máximo Média Mediana DP* 

CD8/mm2 13,1 224,6 119,9 102,5 55 
Foxp3/ mm2 19,1 163,8 80,4 77,9 37,2 

*DP: Desvio padrão. 
 
 

 

 

 

Em 100% dos casos as marcações celulares foram dispersas ao longo do 

infiltrado inflamatório, localizado na região de lâmina própria. Mais além, o 

Coeficiente de Correlação de Spearman demonstra uma dependência média entre 

as variáveis ([r] = 0,564; p = 0,071), como demonstra o gráfico 6.1. 
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Gráfico 6.1 – Gráfico de dispersão da relação de células T CD8+/Foxp3+ no infiltrado 

inflamatório do líquen plano oral associado ao vírus C 

 

 

A partir desta análise primária, as contagens de linfócitos T CD8 e Foxp3 

positivos/mm2, presentes no infiltrado inflamatório do líquen plano oral associado ao 

vírus C, foram correlacionadas aos dados demográficos (idade e sexo), padrão 

histopatológico e tipo clínico do líquen plano oral, padrão histológico hepático 

(METAVIR) e genótipo viral; na tentativa de identificar um padrão de resposta imune 

compartimentalizada. Nenhuma das análises apresentou significância. 

 

 

6.1.3 Análise da exocitose de linfócitos T CD8 e Foxp3 positivos no líquen plano oral 

associado ao vírus C 

 

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio adotada para análise da 

imunofenotipagem de células T CD8 e Foxp3 positivas no infiltrado inflamatório do 

líquen plano oral associado ao vírus C, padrões de exocitose também foram 

avaliados, conforme detalhamento do quadro 6.3. 
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No. Caso CD8/mm2 Foxp3/mm2 Proporção 

1 7,4 1,5 5:1 

2 3,7 2,2 1,7:1 

3 3,7 0,7 5,3:1 

4 7,7 2,3 3,4:1 

5 4,4 0 -- 

6 2,3 0,3 7,7:1 

7 1,8 4,6 0,3:1 

8 10,5 0 -- 

9 0,4 0 -- 

10 14,9 0 -- 

11 11,8 2,5 4,7:1 

Quadro 6.3 – Densidade das populações celulares no epitélio do líquen plano oral associado 

à infecção de hepatite C crônica 

 

 

 

 

Células marcadas com anticorpo anti-CD8, quando comparadas a células T 

Foxp3 positivas, apresentaram-se em uma proporção de 4,8:1 células por mm2. 

Segundo o Coeficiente de Correlação de Spearman, os padrões de exocitose 

demonstraram uma fraca depêndencia com as densidades celulares presentes no 

infiltrado inflamatório (CD8: [r] = 0,364 e p = 0,270; Foxp3: [r] = 0,461 e p = 0,154), 

conforme exposto nos gráficos 6.2 e 6.3. 
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Gráfico 6.2 – Gráfico de dispersão correlacionando a densidade de células T CD8+ no 

infiltrado inflamatório e no epitélio do líquen plano oral associado ao vírus C 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6.3 – Gráfico de dispersão correlacionando a densidade de células T Foxp3+ no 

infiltrado inflamatório e no epitélio do líquen plano oral associado ao vírus C 
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6.2 Análise do Grupo 2 

 

 

As características demográficas dos pacientes do Grupo 2 são descritas na 

tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3 – Dados gerais do Grupo 2 

Característica Homens 

(N = 7) 

Mulheres 

(N = 12) 

Total 

(N = 19) 

Idade    

Média 57,6 45,9 50,2 

Variação 34-66 32-62 32-66 

    

Cor da pele    

Leucoderma 5 12 17 

Feoderma 2 -- 2 

 

 

6.2.1 Análise dos parâmetros clínicos e anátomo-patológicos do Grupo 2 

 

 

Todos 19 casos analisados de líquen plano oral idiopáticos, apresentaram um 

infiltrado inflamatório predominantemente linfocitário em banda (100%), dentre os 

quais 4 (21%) foram classificados com um infiltrado discreto, 11 (58%) com um 

infiltrado inflamatório moderado e 4 (21%) pacientes com um infiltrado inflamatório 

intenso. Os diagnósticos anátomo-patológicos foram efetuados segundo os critérios 

estabelecidos na revisão de literatura(48,49,53) e o padrão do infiltrado detalhado em 

conjunto com os parâmetros clínicos deste grupo no quadro 6.4. Para facilitar a 

análise todos os casos foram numerados sequencialmente de 1 a 19. 
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No. Caso S* CP** Idade Sítio lesional*** Forma Clínica Infiltrado 

1 F L 61 Mucosa jugal Atrófico Intenso 

2 F L 62 Mucosa jugal Placa Discreto 

3 F L 32 Mucosa Jugal Reticular Moderado 

4 F L 51 Mucosa jugal Atrófico Moderado 

5 M L 65 Mucosa jugal Reticular Moderado 

6 F L 50 Mucosa jugal Atrófico Moderado 

7 F L 32 Mucosa jugal Erosivo Moderado 

8 M L 66 Língua Atrófico Discreto 

9 F L 34 Mucosa jugal Reticular Discreto 

10 F L 51 Mucosa jugal Erosivo Intenso 

11 F L 44 Mucosa jugal Reticular Moderado 

12 M L 59 Mucosa jugal Reticular Moderado 

13 F L 35 Mucosa jugal Atrófico Discreto 

14 F L 45 Mucosa jugal Atrófico Moderado 

15 M L 53 Mucosa jugal Erosivo Discreto 

15 M L 66 Mucosa jugal Reticular Moderado 

17 F L 53 Mucosa jugal Reticular Discreto 

18 M F 34 Mucosa jugal Reticular Moderado 

19 M F 60 Mucosa jugal Erosivo Moderado 

*Sexo: F: Feminino; M: Masculino 
**CP: Cor da pele; L: Leucoderma; M: melanoderma; F: Feoderma 
*** Sítio onde a biópsia foi realizada. 
 

Quadro 6.4 – Dados clínicos e análise do infiltrado inflamatório do Grupo 2 

 

6.2.2 Análise das populações CD8 e Foxp3 positivas no infiltrado inflamatório do 

líquen plano oral idiopático 

 

 

O quadro 6.5 expõe os dados referentes ao fenótipo de populações celulares 

marcadas pela técnica de imuno-histoquímica para os anticorpos anti-CD8 e anti-

Foxp3, complementada pela análise da densidade de células positivas no infiltrado 

inflamatório do líquen plano oral idiopático. A proporção média entre as contagens 

de células T CD8 e Foxp3 positivas/mm2 foi de 1,5:1. Análises sobre os valores 

mínimos e máximos de contagens, médias e medianas são descritos na sequência 

(Tabela 6.4). 
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No. Caso CD8/mm2 Foxp3/mm2 Proporção 

1 204,8 163,8 1,2:1 

2 78,1 19,2 4,1:1 

3 122,7 101,7 1,2:1 

4 96,0 104,6 0,9:1 

5 157,4 47,1 3,4:1 

6 166,1 76,4 2,2 

7 82,6 60,1 1,4:1 

8 63,1 27,1 2,3:1 

9 13,1 38,0 0,3:1 

10 70,9 142,9 0,5:1 

11 137,4 105,2 1,3:1 

12 109,1 88,5 1,2:1 

13 166,7 78,0 2,2:1 

14 95,0 111,5 0,8:1 

15 85,9 90,5 0,9:1 

16 209,1 62,9 3,3:1 

17 141,9 93,1 1,5:2 

18 224,6 53,3 4,2:1 

19 87,6 65,4 1,4:1 

Quadro 6.5 – Densidade das populações celulares no infiltrado inflamatório do líquen plano 
oral idiopático 

 
 
 
 
 
 

Tabela 6.4 – Mínimos, máximos, médias, medianas e desvios padrão das contagens de 
células T CD8+ e Foxp3+, com áreas de contagens e células por área no 
infiltrado inflamatório do líquen plano oral idiopático 

 
 Mínimo Máximo Média Mediana DP* 

CD8/mm2 22,4 247,7 156,9 200,1 75,5 
Foxp3/mm2 2,5 169,8 74 61,3 54 

*DP: Desvio padrão. 
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A relação entre células T CD8+ e Foxp3+ no Grupo 2 apresentou uma fraca 

dependência entre as variáveis (Coeficiente de Correlação de Spearman, [r] = 0,200; 

p = 0,412), conforme exposto no gráfico 6.4. Em 100% dos casos as marcações 

foram dispersas ao longo do infiltrado inflamatório, localizado na região de lâmina 

própria. 

 

 

 
Gráfico 6.4 – Gráfico de dispersão da relação de células TCD8+/Foxp3+ no infiltrado 

inflamatório do líquen plano oral idiopático 
 

 

 

Concluída esta etapa, as contagens de células T CD8 e Foxp3 positivas por 

mm2 foram comparadas aos dados demográficos, padrão histopatológico do 

infiltrado inflamatório e tipo clínico do líquen plano oral, semelhante à análise 

efetuada no Grupo 1. Nenhuma das análises apresentou significância. 

 

 

6.2.3 Análise da exocitose de linfócitos T CD8 e Foxp3 positivos no líquen plano oral 

idiopático 

 

 

A análise dos padrões de exocitose de células marcadas pelos anticorpos 

anti-CD8 e anti-Foxp3 no grupo controle é exposto no quadro 6.6. 
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No. Caso CD8/mm2 Foxp3/mm2 Proporção 

1 13,7 2,9 4,7:1 

2 3,5 0 -- 

3 5,9 1,9 3,1:1 

4 7,1 2,6 2,8:1 

5 4,2 2,8 1,5:1 

6 3 0,6 5:1 

7 1 0 -- 

8 2,2 0,8 2,6:1 

9 0,4 0 -- 

10 1,1 0 -- 

11 6,4 1,9 3,4 

12 12,4 1,2 10,4:1 

13 14,2 1,3 10,9:1 

14 2,9 2,7 1,1:1 

15 1,6 1,2 1,4:1 

16 3,5 2,6 1,4:1 

17 11,5 3,1 3,1:1 

18 4 0 -- 

19 1,2 0,4 3:1 

Quadro 6.6 – Densidade das populações celulares no epitélio do líquen plano oral idiopático 
 

 

 

 

Células marcadas com o anticorpo anti-CD8, quando comparadas a células T 

Foxp3 positivas, apresentaram-se em uma proporção de 59,4:1 células por mm2. 

Segundo o Coeficiente de Correlação de Spearman, padrões de exocitose 

apresentam uma variação moderada em relação às densidades no infiltrado 

inflamatório, para ambos os grupos celulares (CD8: [r] 0,677 – p 0,001; Foxp3: [r] 

0,642 - p 0,003), conforme exposto nos gráficos 6.5 e 6.6. 
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Gráfico 6.5 – Gráfico de dispersão correlacionando a densidade de células T CD8+ no 

infiltrado inflamatório e no epitélio do líquen plano oral idiopático 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.6 – Gráfico de dispersão correlacionando a densidade de células T Foxp3+ no 
infiltrado inflamatório e no epitélio do líquen plano oral idiopático 

 

 

6.3 Comparação dos resultados entre os Grupos 1 e 2 

 

 

Os casos do Grupo 1 e do Grupo 2 foram avaliados em conjunto, para o 

pareamento das características clínicas e demográficas, conforme tabela 6.5. 
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A densidade de linfócitos T CD8 e Foxp3 positivos presentes no Grupo 1 foi 

comparada ao Grupo 2 (Tabela 6.6). A análise estatística adotada não apontou 

significância quando os grupos foram comparados. 

 

 

 

Tabela 6.6– Comparação entre as populações celulares dos Grupos 1 e 2 
 

GRUPO ANÁLISE CD8/mm2 FOXP3/mm2 CD8/FOXP3 mm2 

Grupo 1 

(N** = 11) 
Média 156,9/mm2 74,1/mm2 4,8/mm2 

 DP* 75,5 54,0 6,4 

 Mediana 200,1 61,3 2,3 

 Mínimo 22,4 2,5 0,7 

 Máximo 247,7 169,8 22,7 

Grupo 2 

(N** = 19) 
Média 121,7/mm2 80,5/mm2 1,8/mm2 

 DP* 56,0 37,2 1,6 

 Mediana 109,1 78,0 1,3 

 Mínimo 13,1 19,2 0,4 

 Máximo 224,6 163,8 4,2 

 Kruskal-Wallis (p) 0,162 0,533 0,068 

*DP é o desvio padrão; **N representa o número de casos e controles. 
 

 

A intensidade de infiltrado inflamatório, classificada em discreto, moderado e 

intenso, também não apresentou valores estatisticamente significantes quando os 

grupos foram comparados (Kruskal-wallis). Porém os valores relativos foram 

diferentes no grupo 1 (discreto=18%, moderado=36,4%, intenso=45,5%) e no grupo 

2 (discreto=21,1%, moderado=57,9%, intenso=21,1%). 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na 

distribuição de células T marcadas pelos anticorpos anti-CD8 e anti-Foxp3 ao longo 

do infiltrado inflamatório, localizado na região de lâmina própria. O Coeficiente de 

Correlação de Spearman demonstra uma fraca dependência entre as variáveis ([r] = 

0,300; p = 0,107) como demonstra o gráfico 6.7. 
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Gráfico 6.7 – Gráfico de dispersão da correlação de células T CD8+ e Foxp3+ no infiltrado 
inflamatório dos Grupos 1 e 2 

 

 

 

 

Fatores como idade, sexo e cor da pele, não influenciam a relação entre as 

contagens de células T CD8/Foxp3 positivas por mm2 (Mann-Whitney test; valores 

não significativos). 

Por outro lado, quando a densidade de células no infiltrado inflamatório é 

correlacionada a forma clínica lesional de cada grupo, a relação de linfócitos T 

CD8/Foxp3 por mm2 (Kruskal-Wallis test; p 0,018) e as contagens de células T CD8 

por mm2 (Kruskal-Wallis test; p 0,034) demonstram ser maiores no Grupo 1 para 

lesões classificadas como atróficas/erosivas (Tabela 6.7). 

A figura 6.1 ilustra as marcações imuno-histoquímicas para os anticorpos anti-

CD8 e anti-Foxp3 em ambos os grupos. 

 
Grupo 1 
Grupo 2 
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Tabela 6.7 - Comparação entre as populações celulares dos Grupos 1 e 2 segundo tipo 

clínico 

TIPO CLINICO 
atrófico/erosivo 

GRUPO 1 GRUPO 2 P* 

CD8/mm2 

Mínimo – 22,4 
Máximo – 247,7 
Média – 169,3 

Mediana – 209,8 
DP - 76,0 

Mínimo – 63,1 
Máximo – 204,8 
Média – 111,9 

Mediana – 91,3 
DP - 48,7 

0,034 

Foxp3/mm2 

Mínimo – 2,5 
Máximo – 169,8 

Média – 80,4 
Mediana – 61,3 

DP - 54,9 

Mínimo – 27,1 
Máximo – 163,8 

Média – 92,1 
Mediana – 84,3 

DP - 40,7 

0,514 

CD8/Foxp3 mm2 

Mínimo – 1,3 
Máximo – 9,0 
Média – 3,3 

Mediana – 2,3 
DP - 2,6 

Mínimo – 0,5 
Máximo – 2,3 
Média – 1,4 

Mediana – 1,3 
DP - 0,7 

0,018 

TIPO CLINICO 
Reticular/placa 

GRUPO 1 GRUPO 2 P* 

CD8/mm2 

Mínimo – 61,8 
Máximo – 140,6 
Média – 101,2 

Mediana – 101,2 
DP - 55,7 

Mínimo – 13,1 
Máximo – 224,6 
Média – 132,6 

Mediana – 137,4 
DP - 64,2 

0,480 

FoxP3/mm2 

Mínimo – 6,2 
Máximo – 85,2 
Média – 45,7 

Mediana – 45,7 
DP - 55,9 

Mínimo – 19,2 
Máximo – 105,2 

Média – 67,7 
Mediana – 62,9 

DP - 30,7 

0,346 

CD8/FoxP3 mm2 

Mínimo – 0,7 
Máximo – 22,7 
Média – 11,7 

Mediana – 11,7 
DP - 15,5225 

Mínimo – 0,35 
Máximo – 4,2 
Média – 2,3 

Mediana – 1,5 
DP - 1,5 

0,814 

*Kruskal-Wallis (p). 

 

 

Dados adicionais foram obtidos por meio da análise de exocitose e são 

expostos na tabela 6.8. Visualmente a exocitose de linfócitos T CD8+ foi 

concentrada próximo à regiões de apagamento da camada basal. Nenhuma 

diferença marcante inter-grupos pode ser observada em relação à esta análise. 

O Coeficiente de Correlação de Spearman demonstra uma fraca dependência 

entre as densidades de células T CD8+ e Foxp3+ presentes no epitélio ([r] = 0,339; 

p = 0,067), quando os grupos foram comparados (Gráfico 6.8). As contagens de 
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células T CD8+ e Foxp3+ no infiltrado inflamatório das lesões também não influencia 

a presença intraepitelial destas populações em ambos os grupos estudados (Mann-

Whitney test; valores não significativos). 

 

 

Tabela 6.8 – Mínimos, máximos, médias, medianas e desvios padrão das contagens de 
células T CD8+ e Foxp3+, com áreas de contagens e células por área no 
epitélio 

 

EPITÉLIO GRUPO 1 GRUPO 2 P* 

CD8/mm2 

Mínimo – 0,4 
Máximo – 14,9 

Média – 6,3 
Mediana – 4,4 

DP** - 4,6 

Mínimo – 0,4 
Máximo – 14,2 

Média – 5,3 
Mediana – 3,5 

DP** - 4,5 

0,414 

FoxP3/mm2 

Mínimo – 0 
Máximo – 4,6 
Média – 1,3 

Mediana – 0,7 
DP** - 1,5 

Mínimo – 0 
Máximo – 3,1 
Média – 1,4 

Mediana – 1,2 
DP** - 1,6 

0,556 

CD8/FoxP3 mm2 

Mínimo – 0,3913 
Máximo – 7,7 
Média – 4,0 

Mediana – 4,7 
DP** - 2,4 

Mínimo – 1,0 
Máximo – 10,9 

Média – 3,9 
Mediana – 3,1 

DP** - 3,1 

0,551 

*Kruskal – Wallis (p); **DP: Desvio padrão. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.8 – Gráfico de dispersão da correlação de células T CD8+ e Foxp3+ no epitélio 
dos Grupos 1 e 2 

 

Grupo 1 
Grupo 2 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

A principal consequência da infecção crônica de hepatite C é o 

comprometimento do fígado, entretanto o relato na literatura de diversas 

manifestações extra-hepáticas sugere que a infecção deva ser abordada como uma 

doença sistêmica multifacetada.(12,23,24,42–46) 

Seria a infecção de hepatite C, por si só, um fator patogênico determinante 

para o desenvolvimento de líquen plano? Alguns pesquisadores acreditam nesta 

teoria, porém, evidências científicas que detalham o comportamento biológico viral 

em relação ao líquen plano oral falham em comprovar esta hipótese.(8,9,58,59) 

Nossa curiosidade sobre o tema começou após a realização de um 

levantamento epidemiológico de diversos estudos efetuados no Brasil e no mundo, 

cuja análise demonstrou resultados heterogêneos sobre a associação.(5) 

As variações geográficas, os critérios diagnósticos, tanto para o líquen plano 

quanto para a infecção de hepatite C, e o próprio desenho dos estudos 

epidemiológicos contribuem com a gama de resultados exibidos, mesmo assim a 

literatura científica confirma a forte associação entre o líquen plano e a infecção 

crônica de hepatite C.(2,4) 

A partir dessa análise primária, decidimos avaliar uma nova casuística pela 

realização de um estudo epidemiológico próprio.(6) Observamos que os pacientes 

com diagnóstico de líquen plano oral do tipo atrófico/erosivo associado ao vírus C, 

por vezes apresentavam manifestações clínicas atípicas, com um quadro clínico 

exacerbado e com respostas pioradas à terapêutica proposta.(6,7) 

Frente a essa observação, passamos a questionar se o líquen plano oral 

associado à infecção crônica de hepatite C poderia ser considerado uma doença 

diferente do líquen plano oral idiopático ou, pelo menos, apresentar características 

imunológicas diferenciadas que justificassem as discrepâncias percebidas em nossa 

amostra. 

Instigados por esses dados, houve neste estudo a proposta de se avaliar o 

infiltrado inflamatório do líquen plano oral associado à infecção crônica de hepatite 

C, pela marcação de populações celulares T CD8+ e Foxp3+, comparando-as às 

populações do líquen plano oral idiopático. 
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A análise dos resultados não verificou diferenças estatísticas entre os grupos 

com relação à quantidade das populações celulares estudadas, porém evidencia 

algumas particularidades que podem responder alguns de nossos questionamentos. 

De acordo com nosso estudo, quando as contagens de células T CD8 

positivas por mm2 foram correlacionadas à forma clínica lesional, verificamos que 

lesões atróficas/erosivas de líquen plano oral associadas ao vírus C (Grupo 1) 

apresentavam uma densidade maior de linfócitos T CD8+ comparadas às lesões de 

líquen plano oral idiopático (Grupo 2). 

Este resultado nos parece bastante interessante, e acaba por fundamentar o 

caráter clínico exaberbado apresentado por estas lesões em nossa casuística.(6,7) 

A relação entre as densidades de células T CD8+/Foxp3+ também foi maior 

para as formas clínicas atróficas/erosivas de líquen associadas ao vírus C (Grupo 1). 

O envolvimento de linfócitos T Foxp3+ na patogênse do líquen plano oral 

idiopático já foi tema de análise na literatura. Tao e colaboradores encontraram uma 

relação inversa entre as contagens de células T Foxp3+ e a forma clínica do líquen 

plano oral, na qual os tipos reticulares/hiperqueratóticos apresentaram uma 

quantidade maior de células T Foxp3+ comparados às formas clínicas 

erosivas/eritematosas.(55) 

Em oposição, estudos que investigam o papel de células T Foxp3+ no 

contexto de outras doenças, encontraram uma alta frequência desta população 

celular específica em estágios mais ativos da enfermidade. Como no caso de 

pacientes com infecção de hepatite C crônica que apresentam altas quantidades de 

células T CD8+ e Foxp3+ em estágios avançados de fibrose hepática.(63) 

Apesar de não encontrar resultados estatisticamente significantes, um grupo 

de pesquisadores brasileiros também correlacionou as altas contagens de células T 

Foxp3+ às formas clínicas mais severas (erosivo) de líquen plano oral idiopático. 

Segundo os autores, a alta atividade da doença pode induzir o aumento de 

populações regulatórias com o intuito de controlar uma resposta imune 

exacerbada.(64) 

Em nosso estudo, a média de células T Foxp3+/mm2 foi maior para os tipos 

clínicos de líquen plano oral classificados como atróficos/erosivos nos Grupos 1 e 2 

em relação as formas reticular/placa, embora o dado não tenha sido estatisticamente 

significante. 
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Neste sentido, talvez a proposta ideal para a análise da correlação entre 

linfócitos T Foxp3+ e a forma clínica do líquen plano oral deva ser embasada pela 

relação CD8+/Foxp3+, visto que a presença e função de células T Foxp3+ é 

destinada a modular a atividade de células T CD8+,(34,36,37) responsáveis pelo 

aparecimento de lesões de líquen plano oral.(47,48,52) 

Outro fator importante diz respeito ao número limitado de amostras incluídas 

nesta e em outras pesquisas que tentaram correlacionar a quantidade de células T 

Foxp3+ à forma clínica do líquen plano oral idiopático.(55,64) 

Por se tratar de uma lesão relativamente rara, o número reduzido de 

exemplares do Grupo 1, especialmente da forma reticular/placa, dificultou a análise 

estatística dos nossos resultados, sem comprometê-los. Contudo, acreditamos que 

essa seja uma dificuldade enfrentada por todos os autores que trabalham com esse 

tipo de lesão. 

Nenhuma das análises efetuadas neste estudo constatou uma forte relação 

de dependência entre as variações de linfócitos T CD8+ e Foxp3+ no infiltrado 

inflamatório do líquen plano oral associado ao vírus C (Grupo 1) e no líquen plano 

idiopático (Grupo 2). 

Esta não foi a primeira vez que estudos comparativos analisaram a 

patogênese do líquen plano oral associado ao vírus C em relação ao líquen plano 

oral idiopático.(8,65,66) 

Mega e colaboradores afirmam que às lesões associadas ao vírus C 

apresentam uma distribuição espacial distinta de linfócitos T CD8+, com uma 

proporção maior de células ao longo do infiltrado na região de lâmina própria, 

comparadas as lesões de líquen plano oral idiopático.(65) Contudo, alguns tópicos 

abordados pelos autores poderiam ser interpretados como possíveis viéses. 

Primeiro, para os sítios de biópsia selecionados foram excluídas áreas 

erosivas/ulceradas a fim de evitar modificação histológica do espécime; e segundo, 

quatro dos pacientes com diagnóstico de líquen plano oral associado ao vírus C 

desenvolveram as lesões bucais logo após o início da terapia com interferon. 

Por ser tratar de uma doença polimorfa, inúmeros autores citam na literatura a 

dificuldade diagnóstica, clínica e histopatológica, do líquen plano oral idiopático e 

associado ao vírus C.(48–50,52,53,65) Um relato ilustra o desenvolvimento de lesões 

bucais, após o início da terapia com interferon, em um paciente com infecção 

crônica de hepatite C. Vários sítios intra-orais foram afetados, e após o exame 
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clínico e histopatológico, o diagnóstico final de reação liquenoide por uso de drogas 

foi efetuado. Todas as lesões desapareceram após a suspensão do uso da 

medicação.(67) Por definição, lesões associadas ao uso de medicações são 

classificadas como reações liquenoides e não devem ser confundidas com o líquen 

plano oral. 

Com a finalidade de evitar erros diagnósticos para lesões de líquen plano oral 

idiopáticas e associadas ao vírus C incluídas nesta pesquisa, foram excluídas deste 

estudo amostras com suspeita clínica de reações liquenoides por contato a materiais 

restauradores ou por uso de drogas.(6) 

De acordo com nossa análise, a intensidade do infiltrado inflamatório 

mostrou-se mais intensa em números relativos no líquen plano associado à hepatite 

C, ainda que os dados não tenham sido estatisticamente significantes. 

Estudos preliminares não encontraram diferenças na severidade do infiltrado 

inflamatório de pacientes com líquen plano oral idiopático e com hepatite C.(8,66) 

Alguns autores chamam a atenção para a profundidade do infiltrado inflamatório de 

lesões associadas ao vírus C, embora a característica não pareça homogênea para 

todos os casos.(65) 

Ainda que as lesões de líquen plano oral idiopáticas sejam mais frequentes 

na população em geral do que as lesões de líquen associadas ao vírus C, dois dos 

estudos comparativos incluídos nesta discussão apresentam um número maior de 

casos de líquen associados à infecção crônica de hepatite C.(8,65) 

Talvez o dado observado não seja relevante, ou porventura a região 

geográfica (Japão) em que ambos os estudos foram realizados, contribua com esta 

particularidade. 

Análises adicionais realizadas nesta pesquisa fornecem informações sobre os 

padrões de exocitose, independente da forma clínica lesional. Células marcadas 

com o anticorpo anti-CD8 no infiltrado inflamatório do líquen plano oral, migram em 

direção ao epitélio em uma proporção maior quando comparadas às populações de 

células T Foxp3+, em ambos os grupos incluídos nesta pesquisa. 

Visualmente a exocitose de linfócitos T CD8+ foi concentrada próximo a 

regiões de apagamento da camada basal. Nenhuma diferença marcante inter-grupos 

pode ser observada em relação a esta análise. 
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Segundo a literatura, a migração epitelial de células T CD8+ é especialmente 

alta em regiões de ruptura da camada basal comparadas às regiões de continuidade 

do epitélio.(68) 

A exocitose de células T Foxp3 apresentou-se menor do que a de células T 

CD8+. Se considerarmos que populações de linfócitos T CD4+ incluem linfócitos T 

regulatórios Foxp3+,(34,36,37) o baixo padrão de exocitose verificado em nossa análise 

era esperado e também é semelhante aos encontrados em outras publicações.(53,68) 

Da mesma forma que ocorre no infiltrado, a fraca dependência entre as 

variações de células T CD8+ e Foxp3+ foi verificada no epitélio quando os Grupos 1 

e 2 foram comparados. 

Inúmeros estudos tentaram identificar diferenças na patogênese do líquen 

plano oral associado à infecção crônica de hepatite C em relação ao líquen plano 

oral idiopático, que justifiquem o aparecimento de lesões nesta 

população.(8,9,11,58,59,65,69) 

O conhecimento adquirido até o momento nos permite afirmar que a 

replicação viral suportada por queratinócitos não é suficiente para o 

desenvolvimento de lesões em pacientes com infecção crônica pelo vírus C,(9,11,58,70) 

mesmo que atraia ao sítio lesional uma subpopulação linfocitária vírus C 

específica;(59) posto que a presença do vírus também foi verificada em amostras de 

epitélio oral sadio de indivíduos com infecção crônica.(9,70) 

Talvez o líquen plano oral associado à infecção crônica de hepatite C 

apresente mecanismos patogênicos distintos daqueles sabidamente conhecidos 

para outras manifestações, e que culminam com um quadro clínico piorado da 

doença. Por exemplo, no caso da crioglobulinemia mista associada ao vírus C, a 

comprovada infecção, ou estimulação crônica de linfócitos B, induz à expansão 

clonal e consequente formação de imunocomplexos circulantes, capazes de aderir à 

parede dos vasos, ocasionando uma série de sinais e sintomas característicos da 

desordem. De fato, o comprovado linfotropismo viral, seja na forma de infecção e/ou 

estimulação, suporta a relação causa/efeito para a crioglobulinemia mista associada 

ao vírus C.(20,21,23,45) 

Segundo Abbas, a resposta imune humana não pode ser definida como um 

evento único, 

[...] imunidade significa proteção contra doenças, em particular contra doenças 

infecciosas. As células e moléculas responsáveis pela imunidade formam o 



 69

 

sistema imune, e a sua resposta coletiva e coordenada à introdução de 

substâncias estranhas é chamada de resposta imunológica. Além disso, os 

mecanismos que normalmente protegem os indivíduos das infecções e 

eliminam substâncias estranhas são, por si só, capazes de causar dano 

tecidual e doenças em algumas situações. [...].(29, p.3) 

Dentro deste conceito, estudos sobre imunologia questionam se respostas 

imunes antivirais poderiam guiar processos autorreativos. Hipotetiza-se que o 

reconhecimento de patógenos por parte do sistema imune possa resultar na 

ativação cruzada de células T autorreativas, capazes de desencadear, ou acelerar, 

processos autoimunes em diferentes órgãos e tecidos. Outra teoria seria a de que 

células apresentadoras de antígenos seriam ativadas nos arredores do processo 

inflamatório infeccioso, e que assim passariam a estimular a ativação e proliferação 

de células T autorreativas por um mecanismo semelhante.(71) 

Todo este processo é possível visto que receptores de células T são capazes 

de reconhecer uma ampla variedade de peptídeos próprios e estranhos ao 

organismo.(29) Além do mais, nenhum dos mecanismos acima propostos exclui a 

possibilidade da doença autoimune ocorrer espacialmente distante do sítio inicial de 

infecção. Entretanto poucos modelos animais permitem o estudo e a comprovação 

deste aspecto em particular.(71) 

Como se vê, estabelecer a relação causa/efeito entre infecção de hepatite C 

crônica e o desenvolvimento de líquen plano oral não é uma tarefa fácil. 

Em uma análise multivariável, três fatores de risco majoritários são 

relacionados à presença clínica ou biológica de manifestações extra-hepáticas 

associadas ao vírus C, sendo estas a idade avançada, o sexo feminino e o estágio 

avançado de fibrose hepática.(12,24,42,43) 

Se levarmos em consideração apenas estes fatores de risco majoritários, 

verificamos neste estudo que os pacientes do Grupo 1 são potenciais 

“desenvolvedores” de qualquer tipo de manifestação extra-hepática, além do líquen 

plano oral. Dos 11 (100%) indivíduos avaliados no Grupo 1, todos tinham idade 

avançada, acima dos 40 anos. Mais da metade desta amostra era do sexo feminino 

(64%), e 91% dos pacientes (10 indivíduos) avaliados apresentavam estágios 

avançados de fibrose hepática. 
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Embora esses dados sejam consistentes com a literatura científica,(12,24,42,43) 

dentro da metologia utilizada, não demonstram relação alguma com o aparecimento 

ou exacerbação de lesões de líquen plano oral associadas ao vírus C. 

De acordo com nossa análise, o genótipo viral também não apresenta 

qualquer relação com a patogênese do líquen plano oral associado ao vírus C 

(Grupo 1). 

Se considerarmos que no Brasil há o predomínio do genótipo 1, seguido pelos 

genótipos 3 e 2 respectivamente,(72) nada mais natural que a maior parte dos 

indivíduos incluídos neste estudo esteja contaminada por este genótipo. 

Talvez a heterogeneidade genética populacional influencie tanto o 

desenvolvimento de líquen plano oral idiopático (HLA-DR1/DRB1*0101) quanto o de 

líquen plano oral associado ao vírus C (HLA-DR6).(10,69,73) Nesse quesito, novos 

estudos brasileiros podem responder de que forma a alta miscigenação da nossa 

população influencia estes resultados. 

Iniciamos esta pesquisa por acreditar que o líquen plano oral associado ao 

vírus C pudesse ser uma doença diferente e, consequentemente, apresentar uma 

qualidade/quantidade de infiltrado inflamatório diferente daquela observada no 

líquen plano oral idiopático. Contudo, verificamos que ambas as lesões apresentam 

frequências similares de células T CD8+ e Foxp3+, porém com algumas 

particularidades que fundamentam as diferenças clínicas observadas em nossos 

pacientes. 

Talvez ao longo de todos esses anos estivemos analisando a mesma doença 

“líquen plano” em contextos diferentes, sem nenhuma relação causa/efeito 

específica de etiopatogênese para sua manifestação em pacientes com infecção 

crônica pelo vírus C. Por outro lado, esta relação de causa/efeito parece existir 

quando avaliamos as características e o comportamento clínico de lesões 

associadas ao vírus C. 

Fica claro que os resultados acima descritos contribuem para o nosso 

amadurecimento e, sobretudo, entendimento da patogenia do líquen plano oral 

associado à infecção crônica pelo vírus C. Certamente as conclusões aqui obtidas 

não são respostas plenas, apenas hipóteses frente aos resultados obtidos por esta 

linha de pesquisa. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

Com base na casuística estudada, conclui-se sobre o infiltrado inflamatório do 

líquen plano oral associado à infecção crônica de hepatite C: 

 

 

� Há ausência de correlações estatisticamente significantes entre contagens 

de células T CD8+ e Foxp3+ expressas no infiltrado inflamatório do líquen plano oral 

associado ao vírus C (Grupo 1) e no líquen plano oral idiopático (Grupo 2). 

� Existe uma maior densidade de linfócitos T CD8+ no infiltrado inflamatório 

de lesões atróficas/erosivas no líquen plano associado ao vírus C quando 

comparado as lesões de líquen plano oral idiopático. 

� Há uma maior densidade na relação CD8/Foxp3+ no infiltrado inflamatório 

de lesões atróficas/erosivas no líquen plano associado ao vírus C com relação ao 

líquen plano oral idiopático. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa FOUSP 
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ANEXO B – Autorização para uso dos blocos FOUSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83

 

ANEXO C – Autorização para uso dos blocos UFSC 
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ANEXO D – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa IIER/SP 
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ANEXO E – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa UFSC 
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ANEXO F – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa FOUSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


