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Resumo 
 

Introdução: A identificação precoce da leucoplasia de prega vocal com risco de 

evoluir para malignidade é um assunto controverso e de difícil diagnóstico. Com a 

descoberta de marcadores biológicos capazes de identificar precocemente estas 

lesões, ter-se-iam  melhores condições de realizar um tratamento mais  efetivo 

precocemente. Objetivo: Analisar a imunoexpressão das proteínas Catepsina-B e E-

caderina nas leucoplasias de prega vocal e correlacioná-las com os dados clínicos, 

epidemiológicos e prognóstico da doença. Método: Foram avaliados, 

retrospectivamente, 32 pacientes portadores de leucoplasia de pregas vocais, 

tratados por cirurgia no período de 2000 a 2004. Os pacientes foram distribuídos de 

acordo com os resultados histológicos em dois grupos: Grupo A - Baixo Grau, n=16  

e Grupo B - Alto Grau, n=16. As expressões quantitativas dos marcadores  foram 

avaliadas, segundo a intensidade da sua coloração e distribuição tecidual, pelo 

programa de processamento de imagens-ImageLab®. O índice de expressão (IE) de 

cada marcador foi correlacionado com os hábitos de vida dos pacientes - uso de 

tabaco e bebida alcoólica -, sinais da síndrome faringolaríngea do refluxo e recidiva 

local da lesão. Resultados:Na análise estatística comparando o IE dos marcadores 

entre os grupos (A e B) separadamente, os pacientes com recidiva local do Grupo B 

- apresentaram maior IE para Catepsina-B. Na análise do IE dos marcadores entre 

todos os pacientes (A + B), o IE da Catepsina-B foi maior entre os fumantes e os que 

não apresentavam sinais sugestivos  de refluxo,e o IE da E-caderina foi maior nos 

pacientes com recidiva local. Conclusão: Os pacientes com displasia moderada, 

severa e carcinoma in situ, com elevado IE de Catepsina-B e que tenham o hábito 

do tabagismo estão mais propensos à recidiva local, e aqueles com sinais 

sugestivos da síndrome faringolaríngea do refluxo apresentam índices de expressão 

mais baixo de Catepsina-B, independente da lesão histológica. O aumento no índice 

da expressão para Catepsina-B no grupo com lesões de alto grau aponta esta 

proteína como potencial marcador de recidiva para as lesões leucoplásicas da prega 

vocal. O índice de expressão da E-caderina encontra-se aumentado entre os 

pacientes com Leucoplasia de prega vocal que recidivaram após tratamento inicial. 
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As lesões precursoras do carcinoma epidermoide vêm sendo tema de 

inúmeros estudos desde o final do século XIX, quando Schwimmer* (1877) 

descreveu pela primeira vez o termo Leucoplasia. 

A palavra leucoplasia é derivada dos radicais gregos “Leukos”, que significa 

branco, e “Plax” cujo significado é placa ou pedra plana, e é definida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como sendo: “toda e qualquer lesão branca 

ou placa branca em superfície mucosa que não possa ser destacada ou classificada 

clínica e patologicamente como qualquer outra afecção” (Kramer et al., 1978). Este 

termo é estritamente clínico e não implica em nenhuma alteração tecidual do ponto 

de vista histopatológico. Deve ser utilizado com referência às placas brancas que 

afetam as mucosas da boca, faringe e laringe. 

Esta lesão pode ainda ser visualizada na vulva, vagina e epitélio do colo do 

útero. O sítio de predileção das leucoplasias na laringe é a porção móvel da prega 

vocal, porém pode acometê-la em outros sítios anatômicos, como prega vestibular e 

espaço interaritenóideo (Henry, 1979; Frangez et al., 1997).  

A leucoplasia é mais freqüentemente diagnosticada em homens, sendo  

pouco frequente em mulheres e excepcionalmente encontrada em crianças. A faixa 

etária mais acometida é em torno da 5ª e 6ª décadas de vida. Sua etiologia  é 

multifatorial, usualmente relacionada à irritação crônica de longa duração,  sendo a 

exposição à fumaça do cigarro o principal fator de risco exógeno identificável no 

desenvolvimento das lesões pré-malignas da laringe. Pode apresentar um 

comportamento clínico reversível, uma vez afastadas as possíveis causas 

observam-se seu desaparecimento, e não reversível, mesmo afastadas as possíveis 

causas, permanece ou progride. 

 Outros fatores de risco podem estar relacionados a sua etiologia como a 

exposição ocupacional a poluentes, consumo de bebida alcoólica, deficiência 

nutricional, refluxo faringolaríngeo, papiloma vírus humano, abuso e mau uso vocal 

(Grasl et al., 1990; Issing et al., 1996; Sadri et al., 2006b, 2006a). 

                                            
*Schwimmer E. Die idopathisches schleimhaut-plaques der Mundhohle (Leukoplakia buccalis). Arch 
Dermatol Syphilol. 1877;9:511-70 apud Gallo A, de Vincentiis M, Della Rocca C, Moi R, Simonelli M, 
Minni A, et al. Evolution of precancerous laryngeal lesions: a clinicopathologic study with long-term 
follow-up on 259 patients. Head Neck. 2001 Jan;23(1):42-7. 
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A Leucoplasia apresenta uma incidência variável em diversas partes do 

mundo. No Brasil ainda não se tem uma estimativa certa desta enfermidade na 

laringe. Nos Estados Unidos a incidência anual de leucoplasia em prega vocal é de 

10,2 e 2,1 por 100.000, respectivamente em homens e mulheres (Bouquot, Gnepp, 

1991). 

Esta enfermidade é considerada uma lesão pré-maligna e a sua taxa de 

transformação em carcinoma invasivo é bem diversificada na literatura médica, 

podendo variar de 2% a 12%, nos casos de leucoplasia sem evidência histológica de 

displasia, e 7% a 31%, nos casos em que a displasia está presente em seus 

diferentes graus (Cuchi et al., 1994; Cardesa et al., 1997; Gallo et al., 2001; Isenberg 

et al., 2008).  

A presença de displasia nas leucoplasias parece ser um fator prognóstico 

importante e é considerado um risco para sua conversão à malignidade. Desta 

forma, o grau da displasia - leve, moderado e severo - poderá oferecer informações 

importantes sobre sua evolução futura (Cuchi et al., 1994; Bosatra et al., 1997; Ricci 

et al., 2003; Isenberg et al., 2008).   

A detecção da lesão pré-maligna, antes de desenvolver-se em 

carcinoma invasivo, é de grande importância tanto para o médico como 

para o paciente. Não há critério clínico seguro para a identificação de uma 

leucoplasia com risco de evoluir para câncer; o assunto é controverso e ainda hoje 

existem dificuldades na identificação precoce destas lesões. As mudanças 

histológicas que podem predispor a esta transformação maligna irreversível 

permanecem mal definidas para lesões na laringe (Riera Velasco et al., 1987). 

Com o advento da videolaringoscopia e microcirurgia endolaríngea, que 

propiciaram uma melhora significativa no diagnóstico e tratamento das lesões 

laríngeas, tem-se aceito de modo crescente que para a avaliação do potencial 

maligno da lesão leucoplásica na laringe é necessário, além da realização de biópsia 

e remoção de toda lesão suspeita de malignidade, uma análise histológica bem 

detalhada, baseada também no grau da displasia encontrado neste epitélio e não 

somente nas características macroscópicas da lesão (Hellquist et al., 1981; Riera 

Velasco et al., 1987; Hojslet et al., 1989).  
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A questão fundamental, relacionada a estas lesões macroscopicamente 

inocentes, é saber quando e em que condições o seu epitélio benigno transforma-se 

em maligno. Esta difícil tarefa deve-se, em parte, aos limitados procedimentos 

diagnósticos capazes de delimitar a verdadeira extensão da lesão, bem como a 

impossibilidade de identificar precocemente aquela que irá apresentar uma evolução 

desfavorável (Johnson, 2003)  

Estudos futuros, envolvendo análise genômica das leucoplasias, poderão 

caracterizar o comportamento biológico destas lesões e, com isto, capacitar o 

médico a identificar e tratar adequadamente uma lesão pré-maligna com alto risco 

de malignização (Isenberg et al., 2008). 

Com os avanços no conhecimento da biologia molecular nos últimos anos, 

houve um melhor entendimento dos mecanismos que regulam a proliferação e 

diferenciação celular. Novos e diferentes marcadores tumorais estão sendo 

analisados em diversas partes do organismo humano, surgindo uma modalidade de 

investigação terapêutica com o intuito de identificar aquele que seja capaz de 

predizer o comportamento biológico das lesões mais agressivas (Ferraz, Andriolo, 

2000).   

A descoberta deste marcador “ideal” é especialmente importante na laringe, 

pois o diagnóstico e o tratamento realizados precocemente, diante desta lesão de 

risco, poderão representar a preservação do órgão fonatório.           

Entre os marcadores biológicos investigados em diferentes tipos de câncer, 

destacam-se as proteínas Catepsina-B e a E-caderina, por seu envolvimento no 

processo do crescimento local e metastático das neoplasias (Hajra, Fearon, 2002; 

Giusti et al., 2008).  

A Catepsina B é uma enzima proteolítica encontrada nos lisossomos e 

apresenta um importante papel no processo bioquímico intracelular - destruição das 

proteínas internas através do processo da fagocitose. Além do lisossomo, esta 

enzima tem sido localizada na membrana plasmática de células tumorais. Pode ser 

detectada em diferentes tecidos humanos normais pela imuno-histoquímica e sua 

distribuição difusa sugere possível envolvimento em muitos processos fisiológicos e 

patológicos (Howie et al., 1985).  
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A elevação da atividade da Catepsina B está particularmente bem 

documentada em tumores malignos de próstata, colorretal, cavidade oral, esôfago, 

estômago, pulmão, ovário, pâncreas e cérebro. Altos níveis desta proteína é fator 

preditivo de pior prognóstico e a mesma está frequentemente elevada na maioria 

dos tumores em estágio avançado (Smid et al., 1997; Kawasaki et al., 2002; Roshy 

et al., 2003). 

A E-caderina é uma glicoproteína transmembrana, cálcio dependente, que 

tem sido relacionada como uma das principais proteínas envolvidas na adesão 

celular e está localizada na zona de aderência intercelular do epitélio. Esta proteína 

é expressa em todos os tecidos epiteliais e é fundamental para a manutenção da 

sua integridade. Nos tecidos em condições normais observa-se que a sua expressão 

está preservada e distribuída homogeneamente na membrana citoplasmática. Por 

outro lado, a perda da adesão epitelial intercelular, dada pela diminuição das 

proteínas de adesão - E-caderina -, está associada a uma variedade de tumores 

malignos, incluindo: carcinoma de pulmão, mama, colorretal, adenocarcinomas de 

próstata, tumores de bexiga e carcinoma espinocelular da cabeça e pescoço 

(Mattijssen et al., 1993; Pignatelli et al., 1994; Rodrigo et al., 2002; Leme et al., 

2005). 

Se a Catepsina-B e a E-caderina estão envolvidas, direta ou indiretamente, 

em uma das múltiplas etapas da carcinogênese, sua aplicação clínica, como um 

potencial marcador tumoral diante da leucoplasia com risco de malignização, poderia 

significar um grande avanço no diagnóstico precoce, estadiamento e tratamento 

adequado das lesões pré-malignas e malignas da laringe. 
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Analisar a imunoexpressão das proteínas Catepsina-B e E-caderina nas 

leucoplasias de prega vocal e correlacioná-las com os dados clínicos, 

epidemiológicos, histopatológico e prognóstico da doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .  R E V I S Ã O  D A  L I T E R A T U R A  
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3.1 Lesões pré-malignas da laringe: histórico, conceitos, classificações e 
considerações gerais 

 

A história nos revela grandiosos avanços no conhecimento das leucoplasias 

ao longo dos anos. Desde a segunda metade do século XIX, nota-se uma 

preocupação constante dos pesquisadores em identificar e conhecer os principais 

fatores que levam ao surgimento desta enfermidade.  

 A primeira referência que se tem de leucoplasia deve-se a Schwimmer* (1877 

citado por Gallo et al., 2001), que a descreveu como uma lesão branca localizada 

em diferentes sítios da cavidade oral, porém Durant** (1880 citado por Bouquot, 

Gnepp, 1991) foi quem primeiro publicou um relato de caso de leucoplasia laríngea e 

a descreve como uma cicatriz branca na prega vocal.  

Naquela época, as dificuldades em visualizar este sítio anatômico 

impossibilitavam muitas vezes o diagnóstico preciso de uma lesão na laringe. Este 

fato foi solucionado com o advento da laringoscopia, através da qual a laringe pôde 

ser melhor examinada e, consequentemente, novos casos de leucoplasia foram 

identificados mais facilmente. A base da laringoscopia indireta foi lançada em 1855 

pelo compositor e professor de canto lírico, o espanhol Manuel Garcia, e 

popularizada por Ludwig Turk e Czermak em 1857, que deram aplicação clínica ao 

“espelho de Garcia” e com isto revolucionaram o exame da laringe (Noronha, Dias, 

1997).  

Kirstein*** (1895 citado por Noronha, Dias, 1997) utilizou um esofagoscópio, 

modificado de Von Mikulicz, para observação direta da laringe, criando desta forma 

a laringoscopia direta. Anos mais tarde, Pierce (1920) publica o primeiro artigo em 

língua inglesa tratando especificamente de leucoplasia, onde passou a utilizar a 

                                            
* Schwimmer E. Die idopathisches schleimhaut-plaques der Mundhohle (Leukoplakia buccalis). Arch Dermatol 
Syphilol. 1877;9:511-70 apud Gallo A, de Vincentiis M, Della Rocca C, Moi R, Simonelli M, Minni A, et al. 
Evolution of precancerous laryngeal lesions: a clinicopathologic study with long-term follow-up on 259 patients. 
Head Neck. 2001 Jan;23(1):42-7. 
 
** Durant G. Case of cancer of the larynx. Arch Laryngol. 1880;1:61-2 apud Bouquot JE, Gnepp DR. Laryngeal 
precancer: a review of the literature, commentary, and comparison with oral leukoplakia. Head Neck. 1991 Nov-
Dec;13(6):488-97. 
 
*** Kirstein A. Direct laryngoscopy. Lancet 1:1132, 1895 apud Noronha MJ, Dias FL. Câncer de Laringe: uma 
abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro: Revinter; 1997. Capítulo 1, Histórico e apresentação; p. 1-3. 
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expressão “leucoplasia laríngea”. Pouco tempo depois, aparece no cenário mundial 

da laringologia o endoscopista americano Chevalier Jackson (1923) que introduz o 

conceito “lesão pré-maligna de laringe” e enfatiza a relação da leucoplasia com 

câncer de laringe, em uma época em que os termos displasia e carcinoma in situ 

não eram ainda conhecidos. 

Broders (1932) publica o primeiro artigo com a descrição do termo “carcinoma 

in situ”, incluindo um caso clínico que afetava a laringe, e o define como uma 

desordem proliferativa no epitélio que passara a exibir todas as mudanças 

citológicas e estruturais vistas nos tumores malignos, porém sem evidência de 

invasão da membrana basal. 

Graham (1942), após uma extensa revisão da literatura, relata que a natureza 

pré-maligna da leucoplasia de laringe é de fato existente e exalta o seu potencial em 

transformar-se em um carcinoma invasivo. 

Papanicolaou (1949) foi quem introduziu o termo displasia, a princípio na 

patologia de colo uterino, sendo formalmente aceito na laringologia mundial em 

1974, no Centenário da Conferência de Câncer de Laringe, sediada em Toronto. 

Neste evento, foi sugerido que as expressões “pré-maligno” e “leucoplasia” já não 

deveriam ser mais utilizadas como termos na anatomia patológica da laringe, sendo 

que a leucoplasia deveria ser empregada apenas como uma descrição clínica, sem 

especificar a sua significância histológica. 

Putney e O’Keefe (1953) publicam o primeiro artigo com pacientes portadores 

de leucoplasia, que foram tratados e acompanhados por um longo período de 

tempo. Os autores encontraram um alto índice de sua transformação a carcinoma 

invasivo, em torno de 40%, reforçando o caráter de pré-malignidade destas lesões, 

já observado por autores no passado. 

Jako, nos Estados Unidos, e Kleinsasser, na Europa (1950), desenvolveram, 

simultaneamente, técnicas e refinados instrumentos para a realização da 

microcirurgia endolaríngea, popularizando este método que revolucionou 

completamente a abordagem cirúrgica neste segmento (Ferlito et al., 2002). Este 

fato significou um marco no tratamento endoscópico das lesões pré-malignas e do 

câncer inicial da laringe.  
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Wallner (1954), em uma das séries mais numerosa de pacientes portadores 

de queratose de laringe publicadas na literatura, enfatiza que o cigarro é um 

importante fator de risco e que esta condição é passível de reversão, se o paciente 

parar de fumar. 

Desde o início da década de 60, havia uma tendência para definir 

morfologicamente as lesões epiteliais que continham atipia celular como sendo pré-

malignas e as lesões que não as continham como não cancerígenas. Era necessária 

uma classificação que pudesse orientar os médicos quanto ao tratamento adequado 

destas leucoplasias.  

Partindo desta premissa, Kleinsasser* (1963 citado por Sadri et al., 2006b) 

desenvolve o primeiro sistema de classificação das lesões pré-malignas de laringe, 

ou seja, Classe I: hiperplasia simples do epitélio sem atipia; Classe II: hiperplasia 

com atipia e Classe III: carcinoma in situ, nomenclatura que passa a ser utilizada por 

grande parte dos médicos especialistas. 

Gabriel e Jones (1973) enfatizam o conceito de que a aparência 

macroscópica da leucoplasia de laringe é tão importante quanto a aparência 

microscópica na determinação de protocolos de tratamento. 

Era preciso identificar as causas de toda esta transformação do epitélio 

saudável em displásico e obter o conhecimento necessário desta enfermidade na 

laringe, para um tratamento mais adequado. Novos trabalhos eram realizados a 

cada ano. Homburger (1975) produz experimentalmente lesões na laringe de ratos 

expostos à fumaça de cigarro e observa, em um primeiro instante, surgimento de 

uma metaplasia que posteriormente evoluía para displasia, ambas condicionadas 

tanto pelo fator de risco como pelas condições individuais do hospedeiro. Segundo o 

autor, esta lesão vai evoluindo até que em um determinado momento se maligniza e 

começa o crescimento desordenado e rápido do tumor . 

Glanz e Kleinsasser (1976) enfatizam a existência de outros fatores de risco, 

além dos já conhecidos, como promotores das alterações no epitélio e consequente 
                                            
* Kleinsasser O. [The classification and differential diagnosis of epithelial hyperplasia of the laryngeal mucosa on 
the basis of histomorphological features. II]. Z Laryngol Rhinol Otol. 1963 May;42:339-62. German apud Sadri M, 
McMahon J, Parker A. Management of laryngeal dysplasia: a review. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2006 
Sep;263(9):843-52. 
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desenvolvimento do câncer de laringe. Segundo os autores, a laringite hipertrófica 

crônica parece favorecer o desenvolvimento do câncer em alguns pacientes, 

devendo estas lesões ser examinadas por microlaringoscopia, associadas a 

biópsias, e os pacientes acompanhados com um maior rigor clínico. 

Kambic (1978) relata a controvérsia existente entre as diferentes 

nomenclaturas e conceitos utilizados para definir lesão pré-maligna, alertando que 

tal fato poderia levar a interpretações erradas e consequente tratamento 

inadequado. O autor introduz o termo “epitélio de risco” nas situações em que havia 

transformação deste epitélio em malignidade e propõe um novo sistema de 

classificação, baseado nas características histológicas das hiperplasias encontradas 

na laringe: Hiperplasia simples do epitélio, Hiperplasia anormal, Hiperplasia com 

atipia e Carcinoma -  carcinoma in situ e invasivo. 

Novos sistemas de classificação das lesões pré-malignas de laringe eram 

implantados, muitos com poucas modificações e bastantes semelhanças. Crissman 

(1979), usando o termo “Queratose”, organiza um sistema de classificação baseado 

nas alterações e severidade destas lesões: Grau I - queratose leve -, caracterizada 

por uma hiperqueratose acantose, hiperplasia, porém sem atipia celular; Grau II - 

queratose moderada - caracterizada pelas mudanças ocorridas no grupo anterior 

associada a paraqueratose, com ou sem hiperqueratose e discreta atipia celular; 

Grau III - queratose severa - caracterizada por modificações ocorridas nos dois 

primeiros grupos associada a disqueratose, numerosas mitoses e proeminente atipia 

celular.        

Henry (1979) afirma que, na transformação da queratose de laringe para 

câncer invasivo, ocorre uma série de alterações, sendo as células atípicas os 

maiores vilões. Argumenta que a queratose com atipia celular deve ser monitorizada 

com mais rigor, pois  representa um maior potencial de transformar-se em maligna. 

Hellquist et al. (1981) utilizaram o exame fotométrico, em células do tecido de 

prega vocal de pacientes submetidos a cirurgia para tratamento da leucoplasia, com 

o objetivo de avaliar as células atípicas e seus  graus de diferenciação  na displasia 

severa e no carcinoma in situ. Segundo os autores, a fotometria revelou nas células, 

com aumento do conteúdo e tamanho nuclear, um alto índice de recorrência e 
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evolução para carcinoma invasivo. Concluem que todos os pacientes com displasia 

severa e carcinoma in situ devem ser acompanhados clinicamente da mesma forma 

que os pacientes tratados devido ao carcinoma invasivo. 

Em 1986, uma nova classificação de lesões pré-malignas de laringe foi 

proposta por Crissman e Fu. Eles utilizaram as lesões displásicas do colo uterino 

como referência e introduziram o termo neoplasia intraepitelial laríngea (Laryngeal 

intraepithelial neoplasia - LIN). Passaram a considerar as displasias laríngeas em 

diferentes estágios de evolução e progressão, sendo organizadas em três grupos: 

LIN I que morfologicamente corresponde à displasia epitelial leve; LIN II equivale à 

displasia epitelial moderada; e LIN III que inclui tanto a displasia severa como o 

carcinoma in situ (Crissman, Fu, 1986; Gallo et al., 2001). 

Riera Velasco et al. (1987), em um estudo retrospectivo com pacientes 

portadores de lesões pré-malignas de laringe, encontraram um elevado índice de 

transformação para carcinoma invasivo nas displasias severas e carcinoma in situ. 

Os aumentos da disfunção e da divisão celular encontrados nestas lesões seriam as 

justificativas para o seu potencial maligno. Segundo os autores, não há critérios 

clínicos seguros para o diagnóstico deste tipo de lesão, sendo necessário um 

acompanhamento rigoroso dos pacientes e repetidas biópsias nos casos de suspeita 

de malignidade.  

Hojslet et al. (1989) acompanharam, durante 64 meses, 170 pacientes com 

displasia de prega vocal que foram tratados por cirurgia endoscópica, com o objetivo 

de avaliar o risco de malignidade destas lesões. Os autores encontraram um forte 

elo entre o grau da displasia e o risco de evolução para câncer de laringe. Diante de 

uma displasia moderada e severa, o potencial maligno mostrava-se mais acentuado; 

por esta razão recomendam que pacientes com displasia no epitélio da laringe 

sejam avaliados regularmente, após instituído o tratamento, principalmente aqueles 

com displasia severa.  

Bouquot e Gnepp (1991), em uma metanálise das leucoplasias da laringe e 

da cavidade oral, observaram que as da laringe apresentam uma grande 

similaridade com as de boca. Segundo os autores, o potencial maligno destas lesões 

pode variar de 1% a 40%, principalmente nos casos de displasia severa ou 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  | 14 

 
 

 

carcinoma in situ. Os critérios clínicos de alto risco para malignidade destas lesões 

incluem: eritroplasia, superfície irregular, aumento da densidade de queratina, 

aumento do seu tamanho, recorrência após remoção conservadora e longo tempo 

de permanência da mesma. Os autores propõem um novo sistema de classificação, 

similar ao utilizado no colo uterino: LIN I - neoplasia intraepitelial laríngea - para os 

casos de displasia leve; LIN II para a displasia moderada; e LIN III para displasia 

severa e carcinoma in situ. 

Blackwell et al. (1995), em um estudo retrospectivo com pacientes portadores 

de leucoplasia de prega vocal e com displasia em seus diferentes graus, observaram 

que os pacientes com displasia moderada, severa e carcinoma in situ, quando 

submetidos a tratamento mais conservador - microcirurgia endolaríngea -, evoluíam 

para carcinoma invasivo em 48% dos casos. O índice de progressão à malignidade 

foi estatisticamente baixo no grupo tratado com laringectomia parcial, radioterapia ou 

laringectomia total. Na análise dos autores, o diagnóstico de displasia severa não 

difere do diagnóstico de carcinoma in situ. Estes achados implicam que tais 

displasias já representam uma transformação neoplásica intraepitelial e, como tal, 

devem ser tratadas com uma intervenção mais agressiva e acompanhadas por um  

período mínimo de 5 anos. 

Diante de um maior conhecimento das leucoplasias de laringe, muitas e 

diferentes classificações norteavam a conduta terapêutica. Kambic (1997) refere 

existir mais de 20 tipos de classificações na literatura relacionadas com a hiperplasia 

epitelial laríngea, diversidade esta que se deve ao fato de que as características 

histomorfológicas e o comportamento biológico da leucoplasia nem sempre estão 

em conformidade. Segundo o autor, nenhuma destas classificações é perfeita, 

sendo que cada uma delas apresenta sua deficiência. 

Considerando todas estas dificuldades entre as diversas classificações 

histológicas das leucoplasias da laringe, a mais comumente utilizada é a proposta 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 2005, que a divide em quatro 

categorias: Hiperplasia Celular, descrita pelo aumento do número de células no 

epitélio, a arquitetura da célula mostra-se regular, sem evidências de atipia; 

Displasia Leve, em geral há uma pequena alteração na arquitetura celular limitada 

ao terço inferior do epitélio; Displasia Moderada, a alteração da arquitetura celular 
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estende-se para o terço médio do epitélio, anormalidades no núcleo são mais 

evidentes, porém sem mitoses anormais; Displasia Severa, a alteração da 

arquitetura celular está presente em mais de dois terços do epitélio, associada à 

atipia celular, núcleos anormais e perda de maturação, mitoses atípicas podem ser 

encontradas; Carcinoma in situ, onde a alteração da estrutura celular é visível em 

todas as camadas do epitélio, acompanhada de pronunciada atipia celular, e mitoses 

atípicas  frequentes.  

Plch et al. (1998), em uma série de 227 pacientes portadores de Leucoplasia 

de laringe, acompanhados por um período de 5 anos, encontraram um baixo índice 

de transformação a malignidade nos casos de hiperplasia, metaplasia, displasia leve 

e moderada. Por outro lado, nos pacientes com  displasia severa, encontraram um 

índice elevado de transformação a carcinoma invasivo. Recomendam um 

acompanhamento clínico mais rigoroso e prolongado, com orientações a afastar-se 

dos fatores de risco - tabaco e álcool -, principalmente nos pacientes com displasia 

severa e carcinoma in situ. 

Bosman (2001) chama a atenção para a identificação e descoberta de novos 

parâmetros imuno-histoquímicos e moleculares, a fim de estabelecer uma 

classificação mais fidedigna para as displasias. Sem o conhecimento fundamental 

da biologia molecular no processo de evolução das mesmas, as classificações 

utilizadas na atualidade estarão fadadas a erros de interpretações, evolução e 

prognóstico da doença.  

Lewin et al. (2003) encontraram um elevado índice de refluxo faringolaríngeo 

em pacientes com lesão pré-maligna e câncer inicial de laringe. Segundo os autores, 

os resultados encontrados reforçam a necessidade de novas investigações que 

possam avaliar o refluxo faringolaríngeo como um potencial  fator de risco que venha   

predispor  ao surgimento de um câncer de laringe. 

Johnson (2003) enfatiza que a biópsia e a microcirurgia para diagnóstico e 

tratamento da leucoplasia de laringe são procedimentos muitas vezes limitados, pela 

incapacidade de delimitar a extensão verdadeira da lesão no seu epitélio, 

especialmente no que concerne à profundidade no campo cancerizável. Relata a 

existência de outras técnicas diagnósticas que podem ser capazes de diferenciar 
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uma lesão pré-maligna que poderá evoluir para malignidade, as quais incluem: a 

autofluorescência endoscópica, a endoscopia de contato e a aplicação tópica do 

ácido 5 aminolevulinico (5-ALA). Segundo o autor, futuros estudos necessitam ser 

realizados, como forma de identificar um marcador biológico crucial na 

carcinogênese laríngea, que será utilizado na bioquímio-prevenção, na tentativa de 

reverter uma lesão pré-maligna na laringe. 

Ricci et al. (2003), em seu estudo retrospectivo de 207 pacientes com 

leucoplasia de laringe, com ou sem displasia, observaram que as lesões com 

displasia apresentavam um alto potencial para evoluir a malignidade, diretamente 

proporcional ao grau desta displasia no epitélio da laringe. Concluem que a 

classificação histológica das lesões pré-malignas neste sítio, baseada na presença 

ou ausência de atipia celular e sua agressividade, é valida do ponto de vista clínico e 

representa um importante fator prognóstico. Pacientes com leucoplasia de prega 

vocal, com alto grau de displasia, necessitam de um tratamento mais agressivo. 

Inoue et al. (2005) chamam-nos atenção, em sua revisão de literatura, para o 

fato de que  os marcadores tumorais até então identificados para laringe - P53, Bcl-

2, EGFR, Tenascina, PCNA, Ki-67, Ciclina D1, eIF4E - têm aplicação clínica limitada, 

em virtude não só do comportamento biológico do tumor em seus  diferentes 

subsítios anatômicos e estadiamento, mas também em função da diversidade 

encontrada nos pacientes. Alertam para a necessidade da descoberta de novos 

marcadores biológicos fidedignos quanto ao prognóstico individual da doença.  

Isenberg et al. (2008), em seu estudo retrospectivo com pacientes portadores 

de leucoplasia e eritroplasia de pregas vocais, observaram que até mesmo na 

ausência de displasia pode-se apresentar chance de desenvolver carcinoma 

invasivo de laringe. O aumento do grau da displasia estaria diretamente relacionado 

com o risco de sua transformação para malignidade. A contínua exposição a 

carcinógenos - principalmente tabaco e álcool - acelera a progressão destas lesões 

para  carcinoma invasivo. Segundo os autores, a análise genômica das lesões pré-

malignas de laringe poderá caracterizar o comportamento biológico destas lesões e, 

com isto, capacitar o clínico a identificar uma leucoplasia com alto risco de 

malignização. 
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Spielmann et al. (2010) acompanharam pacientes com displasia de laringe e 

cavidade oral durante 5 anos. Após tratamento inicial, observaram que os casos com 

displasia leve e moderada de laringe apresentavam um comportamento diferente da 

displasia severa e carcinoma in situ. Sugerem um novo sistema de classificação 

para facilitar a conduta terapêutica a ser tomada diante de uma displasia, com o uso 

de dois grupos, nomeados: Baixo e Alto grau, de acordo com as alterações 

displásicas encontradas. Neste estudo, mais da metade dos pacientes com displasia 

severa e carcinoma in situ evoluíram para carcinoma invasivo, enquanto que nos 

casos de displasia leve e moderada encontraram baixo índice de transformação 

maligna. Concluem que, no grupo classificado de Baixo grau, o tratamento deva ser 

mais conservador e o acompanhamento clínico realizado por pelo menos 3 anos. 

Por outro lado, os casos de displasia severa e carcinoma in situ deverão ser tratados 

com mais agressividade e acompanhamento clínico mais rigoroso. 

 

3.2 Marcadores tumorais: histórico, conceitos e considerações gerais da 
Catepsina-B e E-caderina 

 

O século passado foi marcado por inúmeras descobertas e conhecimentos no 

campo da biologia molecular, e isto tem proporcionado um melhor entendimento, 

ainda obscuro contudo, dos mecanismos da carcinogênese.  

Bence-Jones* (1867) identificou o primeiro marcador tumoral descrito na 

literatura: uma proteína específica na urina de um paciente com mieloma múltiplo. 

Os pesquisadores do passado já tinham a ideia de que algumas substâncias eram 

produzidas pelo tumor e novos trabalhos foram realizados ao longo do tempo, no 

intuito de descobrir o marcador tumoral ideal, ou seja, aquele capaz de ser 

altamente específico para um determinado tipo de neoplasia e suficientemente 

sensível para detectar precocemente a presença de células com comportamento 

maligno (Ferraz, Andriolo, 2000). 

                                            
* Bence-Jones H. Papers on chemical pathology. Lancet. 1867;ii:269-72 apud Ferraz ML, Andriolo D. Marcadores 
tumorais bioquímicos. Jovem Med [Internet]. 2000 Out [citado 2010 Jul 22];5(2):[cerca de 1 tela]. Disponível em: 
http://www.cibersaude.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=105. 
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Os marcadores tumorais ou marcadores biológicos são macromoléculas 

presentes no tumor, no sangue ou em outros líquidos biológicos, cujo aparecimento 

e ou alterações em suas concentrações estão relacionados com a gênese e o 

crescimento de células neoplásicas. Em sua maioria são proteínas de superfície 

celular, proteínas citoplasmáticas, enzimas e hormônios. Podem ser quantificados 

por meios bioquímicos ou imuno-histoquímicos, nos tecidos ou no sangue, e por 

testes genéticos para pesquisas de oncogenes, genes supressores de tumores e 

alterações genéticas (Almeida et al., 2007). 

O estudo da Catepsina B tem sido de relevante interesse nos processos 

fisiopatológicos que envolvem a degradação dos componentes da matriz 

extracelular, pré-requisito para aquisição do fenótipo de invasão celular.  

A Catepsina–B é uma cisteíno proteinase lisossomal, uma enzima 

proteolítica encontrada nos lisossomos que possui aproximadamente 

28KDa. Está presente nas células normais, sintetizada no retículo 

endosplasmático e modificada no complexo de Golgi que posteriormente é 

transportada para os lisossomos. É capaz de degradar os componentes da 

membrana basal e matriz extracelular, sendo responsável também pelo 

envolvimento no processo de crescimento local e metastático do tumor 

(Osmak et al., 2001; Roshy et al., 2003) Figura 1.  

 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  | 19 

 
 

 

 

A figura mostra o diagrama da estrutura da enzima Catepsina B humana. Os resíduos 
de aminoácidos que formam o sítio ativo estão representados na figura (Cys

29
/His

199
). As 

estruturas de α hélice estão representadas em vermelho e as estruturas β pregueadas 
estão representadas em azul.   

Fonte: (Couto, 2006) 
 

Figura 1. Representação esquemática da estrutura tridimensional da Catepsina B. 

 

Sloane et al. (1981), em um estudo experimental com ratos, encontraram 

elevada atividade da Catepsina-B em células neoplásicas com alto potencial 

metastático - melanoma -. Os autores afirmam que esta enzima lisossomal atua na 

degradação da matriz extracelular e parede vascular, o que facilitaria a invasão da 

célula neoplásica para sítios locais e à distância. Neste modelo experimental, o 

aumento da Catepsina-B relaciona-se com o comportamento metastático do tumor. 

Howie et al. (1985) publicaram o primeiro artigo que demonstra a  presença 

de Catepsina-B em muitos e diferentes tecidos do corpo humano pela imuno-

histoquímica. Esta distribuição difusa da Catepsina B sugere possível envolvimento 

CYS29 
HIS199 
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em muitos processos patológicos, tais como enfisema pulmonar, artrite reumatoide e 

infiltração neoplásica, tendo sido sugerido que no processo neoplásico esta enzima 

possa atuar como um agente de destruição local no tecido, ajudando na invasão 

tumoral.  

Eiján e Bal de Kier Joffé (1990) relatam que a localização intracitoplasmática 

da Catepsina-B, em condições normais, dá-se principalmente nos lissossomos, 

porém em tecidos tumorais esta enzima localiza-se com mais frequência na 

membrana plasmática. Os autores chamam atenção para o fato da Catepsina-B 

estar elevada em tecidos neoplásicos, ser encontrada na membrana celular e atuar 

em PH próximo da neutralidade. Tais constatações sugerem que esta enzima esteja 

envolvida na dissolução focal da membrana basal, importante etapa na invasão 

tumoral. 

Krecicki e Siewinski (1992) encontraram um progressivo aumento dos níveis 

séricos da atividade da Catepsina-B em portadores de carcinoma epidermoide de 

laringe (5 pacientes em estádio inicial e 60 pacientes em estádio avançado) e 

observaram uma estreita relação desta expressão aumentada com a agressividade 

da doença. Segundo os autores, a determinação da atividade sérica da Catepsina-B 

talvez seja um importante índice diagnóstico para detecção precoce do carcinoma 

de laringe em grupos populacionais de alto risco. 

Smid et al. (1997) referem que a concentração média  de Catepsina B é mais 

alta no tumor primário do que no tecido normal adjacente. Esta enzima seria uma 

das responsáveis pela invasão e metástase da célula neoplásica, por participar da 

desintegração da membrana basal e matriz extracelular. Concluem que a Catepsina-

B pode apresentar um potencial valor prognóstico em pacientes com câncer de 

laringe. 

Osmak et al. (2001) examinaram os níveis das Catepsinas B, L e H em 3 

células clonadas, resistentes a drogas terapêuticas, isoladas a partir do carcinoma 

espinocelular da laringe. Enfatizam que estas proteases - Catepsina-B - degradam 

direta ou indiretamente os diferentes tipos de barreira da matriz extracelular, 

destruindo todos os seus componentes no processo de invasão tumoral. Neste 

trabalho  os níveis da Catepsina-B estavam aumentados nos três clones, sinalizando 
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que as células cancerígenas, resistentes às drogas terapêuticas, podem ser 

acompanhadas de um aumento dos níveis desta enzima lisossomal, tendo estes 

resultados uma importante consequência clínica. 

Almeida et al. (2001) afirmam que elevados níveis de Catepsina-B  podem ser 

importantes na manutenção do fenótipo maligno do carcinoma. Esta enzima 

participa da dissolução focal dos componentes da matrix extracelular, tanto  intra 

como extracelularmente, e este fato permite que haja a invasão tumoral. Os autores 

sugerem que o Heparanan sulfato - uma glicoproteína presente na superfície celular 

do organismo humano - poderá agir como um importante sítio de ligação para a 

Catepsina-B, potencializando sua atividade endopeptidase na superfície celular. 

Esta atividade exacerbada estaria relacionada com a degradação da proteína da 

membrana extracelular.  

Roshy et al. (2003) relatam que, em tumores malignos e lesões pré-malignas,  

a expressão da Catepsina B pode estar alterada, de tal forma que seus níveis estão  

predominantemente mais elevados nas células próximas ou nas que se encontram 

em contato com a matriz extracelular. Sua presença na superfície celular poderá 

iniciar uma cascata proteolítica, levando à degradação desta matriz. Este 

mecanismo de interação da Catepsina B com a superfície celular é complexo e 

ainda obscuro, necessitando de maiores conhecimentos científicos. 

 Couto (2006) obteve uma correlação positiva e significante entre o 

estadiamento avançado de tumores do segmento da cabeça e pescoço com a maior 

positividade da atividade da Catepsina B em comparação com as lesões benignas. 

Os autores especulam que a secreção aumentada da Catepsina B é uma 

consequência da progressiva desdiferenciação tumoral e sua capacidade de 

invasão. Concluem que a Catepsina B é um bom marcador de malignidade e da 

evolução dos carcinomas espinocelulares de cabeça e pescoço e que, 

especificamente para as lesões laríngeas, a atividade da Catepsina B é mais 

acentuada e determinada no processo de invasibilidade local do que nos processos 

de metastatização.  

Na busca por um melhor conhecimento da heterogeneidade do 

comportamento biológico das lesões pré-malignas e malignas, alguns estudos, nos 
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últimos anos, vêm sendo realizados com diferentes tipos de marcadores 

moleculares, alguns com interesse nas proteínas de adesão, como as caderinas. 

As caderinas são uma família de glicoproteína transmembrana responsáveis 

pela adesão intercelular, divididas em mais de 10 subclasses, dependendo da sua 

distribuição tecidual. Dentre as principais caderinas podemos citar a E-caderina, que 

é expressa entre as células epiteliais, a N-caderina que é distribuída principalmente 

entre as células neurais e a P-caderina distribuída nos tecidos placentários. A E-

caderina, também chamada de uvomorulin, L-CAM,cell-CAM, é uma glicoproteína  

transmembrana de 120 KDa, cálcio dependente, e sua inativação causa o 

rompimento da adesão celular; logo, a expressão e a função normais de E-caderina 

são essenciais para  a manutenção da integridade tecidual (Pignatelli et al., 1994; 

Shino et al., 1995; Shiozaki et al., 1996). 

A aderência celular ocorre em uma região especializada da membrana 

plasmática, onde a E-caderina atua como molécula de adesão. Ela interage com as 

Cateninas (alfa e beta-Catenina), proteínas citoplasmáticas, e a interação destas 

proteínas com as proteínas do citoesqueleto é que dão estabilidade ao sistema de 

adesão celular (Hirohashi, 1998). Figura 2. 

 

 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  | 23 

 
 

 

 
Fonte: (Baranwal, Alahari, 2009) 

 
Figura 2. Ilustração esquemática da E-caderina na formação da aderência 
celular 

 

  

Coman (Coman, 1961) ressalta que as células cancerígenas frequentemente 

mostram uma diminuição da adesão intercelular, quando comparada com as células 

de um epitélio normal, e que várias deficiências na estrutura funcional estão 

comumente presente na neoplasia maligna (Shiozaki et al., 1996). 

Schipper et al. (1991) encontraram, no carcinoma espinocelular pouco 

diferenciado do segmento da cabeça e pescoço, ausência da expressão da E-

caderina. Já no tumor moderadamente diferenciado, a expressão desta proteína 

estava em níveis intermediários e, no carcinoma bem diferenciado, a expressão da 

E-caderina encontrava-se tão elevada quanto nos tecidos epiteliais normais. 

Concluem que a perda da molécula de adesão, E-caderina, participa de um 

importante papel na progressão do carcinoma espinocelular da cabeça e do 

pescoço. 
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Mattijssen et al. (1993) avaliaram a relação entre a expressão da E-caderina 

no carcinoma de laringe e cavidade oral, com parâmetros clínicos e patológicos 

destes pacientes. Os autores observaram que os níveis aumentados desta proteína 

na membrana plasmática estavam relacionados com o grau de diferenciação celular 

e com resultados terapêuticos mais favoráveis. Concluem que a expressão de E-

caderina na membrana plasmática tem um importante valor prognóstico para os 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço. 

Shino et al. (1995) analisaram imuno-histologicamente a expressão da E-

caderina, em 121 casos de carcinoma gástrico, e encontraram uma associação 

significativa entre a diminuição desta proteína de adesão com um comportamento 

infiltrativo do tumor. Notaram, ainda, relação com a diferenciação celular, metástase 

à distancia e pior prognóstico em pacientes com câncer gástrico. 

Liu et al. (1997) avaliaram 38 pacientes com carcinoma espinocelular de 

prega vocal, com o objetivo de investigar o impacto da E-caderina na invasão e 

metástase do câncer de  laringe. Os autores encontraram uma correlação entre o 

grau histológico do tumor e a expressão  de E-caderina. No carcinoma espinocelular 

bem e moderadamente diferenciado, a expressão da E-caderina estava mais 

preservada do que nos casos pouco diferenciados, que apresentavam uma 

expressão diminuta e até mesmo ausente. Estes achados indicam, segundo os 

autores, que a disfunção da E-caderina permite que as células neoplásicas quebrem 

a adesão intercelular e, consequentemente, passem a adquirir uma capacidade mais 

invasiva. 

Hirohashi (1998) retrata que a adesão entre as células cancerígenas é 

significativamente mais fraca quando comparadas com a adesão das células nos 

tecidos normais. A diminuição da expressão da E-caderina pode acionar a liberação 

das células neoplásicas do sítio primário e conferir propriedades invasivas e 

metastáticas ao tumor. Para o autor, a diminuição da adesão celular é indispensável, 

tanto na fase inicial como na fase tardia da carcinogênese. 

Wijnhoven et al. (2000) relatam que a expressão e função normal de E-

caderina são essenciais para  a manutenção da integridade tecidual. Mudanças na 

expressão e função desta proteína poderão ser um importante passo no 
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desenvolvimento e progressão do tumor maligno. Observaram que no câncer bem 

diferenciado a E-caderina está bem expressa ao contrário da neoplasia pouco 

diferenciado.  

 Rodrigo et al. (2002) observaram que a molécula de adesão E-caderina 

estava expressa de maneira anormal no carcinoma espinocelular de supraglote, em 

101 pacientes previamente tratados. Neste trabalho houve uma tendência de 

declínio nos valores da E-caderina com o aumento da diferenciação do tumor, sendo 

encontrada uma associação significativa entre os seus baixos valores com a 

recorrência tumoral e metástase linfonodal. Segundo os autores, a determinação da 

imuno-histoquímica desta proteína de adesão poderá ser útil na identificação dos 

pacientes com linfonodos clinicamente negativos, que são de considerável risco para 

metástases ocultas.  

Mittari et al. (2005) enfatizam que, para  uma  adesão intercelular normal, é 

necessário que o complexo E-caderina-catenina esteja intacto. A desregulação da E-

caderina pode estar associada com as mutações genéticas, sendo estas as 

principais responsáveis pelo acúmulo de E-caderina defeituosa no citoplasma, que, 

por sua vez, não é transportado para a membrana celular. O resultado deste 

acúmulo de E-caderina sem função normal leva à perda da sua interação com o 

citoesqueleto, torna a catenina instável para digerir enzimas no citoplasma e 

aumenta sua expressão no citoplasma. Elevados índices de catenina no citoplasma 

estão associados com características mais agressivas no carcinoma espinocelular 

de laringe. Concluem que a perda ou redução da expressão de E-caderina tem sido 

encontrada especialmente no carcinoma espinocelular de supraglote, em relação à 

pouca diferenciação histológica do tumor e à presença de linfonodo metastático. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .  M É T O D O  
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4.1 Pacientes 
 

Foram avaliados retrospectivamente os prontuários de 32 pacientes 

portadores de leucoplasia da mucosa das pregas vocais, atendidos no Instituto da 

Laringe/INLAR (São Paulo), com a primeira avaliação realizada no período de 

2000 a 2004.  

Todos os pacientes foram previamente examinados por um único médico, e 

seus prontuários devidamente preenchidos quanto à idade, sexo e fatores de 

risco para lesões pré-malignas e malignas da laringe, tais como: consumo de 

tabaco e álcool, relato de sinais e sintomas da síndrome faringolaríngea do 

refluxo, tratamento atual para gastrite e ou passado de úlcera gástrica. 

Quanto à idade, os pacientes foram agrupados de acordo com a faixa 

etária a que pertenciam. A idade variou de 27 a 84 anos, sendo  a média no 

Grupo A de 57,8 anos enquanto no Grupo B foi de 60,9 anos. A mediana no 

Grupo A foi de 54 anos ,enquanto no Grupo B foi de 63,5 anos. 

 O consumo de cigarro e bebida alcoólica foi tabulado em positivo (+) ou 

negativo (-), de acordo com os registros encontrados nos prontuários, e a sua 

quantificação  assim estabelecida: 

 Tabaco: Para cada + igual a 10 cigarros de papel/dia ou 02 charutos/dia ou 

02 cachimbos/dia. 

 Bebida alcoólica: Para cada + igual a 01 garrafa de cerveja ou 01 dose de 

destilado ou 2 taças de vinho. 

Nos casos dos sinais sugestivos da síndrome faringolaríngea do refluxo, 

tais como epigastralgia, pirose, regurgitação, náuseas, vômitos, limpeza frequente 

da garganta, tosse crônica, sensação de corpo estranho na garganta, disfonia, 

quando presentes eram registrados nos prontuários (+) e quando ausentes (-). 

Foram ainda registrados os tratamentos cirúrgicos iniciais de todos os 

pacientes, assim como a(s) cirurgia(s) realizada(s) posteriormente, em caso de 

recidiva local. O estado atual da doença foi documentado na última consulta. Os 

pacientes foram acompanhados clinicamente por um período de 4 anos e todas 
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estas informações estão no arquivo do Instituto da Laringe-INLAR, onde se pode 

ter acesso aos dados da pesquisa.    

Para o diagnóstico da Leucoplasia de prega vocal, foi realizada a 

laringoscopia, utilizando os seguintes equipamentos: 

 Telescópio laríngeo Explor com ângulo de 70º  

 Nasolaringoscópio flexível modelo Maschida callibre 3,1 mm  

 Microcâmera modelo CCD, elmo 

 Câmera Toshiba IK-CU 44ª. Com endocloper f28 

 Fonte de luz de Tungstênio de 150w 

 Monitor de vídeo Sony 17” 

 Videocassete  Panassonic modelo GIII 

 Videocassete recorder Sony DHR 1000 

 
As imagens da videolaringoscopia foram obtidas utilizando-se o telescópio 

laríngeo e, quando não possível a sua realização, devido à hiperreflexia, optava-

se pelo nasolaringoscópio flexível. Estes exames foram documentados em fitas 

VHS e/ou miniDVD e arquivados no  respectivo serviço.  

O diagnóstico de leucoplasia foi realizado pelo mesmo profissional 

responsável pelo atendimento inicial do paciente e pela realização da 

laringoscopia. 

 Os pacientes receberam inicialmente tratamento clínico exclusivo com 

Ibuprofeno®, estearato de retinol e vitamina E. Quando necessário fonoterapia, 

tratamento para refluxo gastroesofágico, tratamento de infecções e inflamações 

das vias respiratórias, controle dos fatores de risco, tais como o tabaco e álcool. O 

período de tratamento clínico variou entre 20 e 40 dias.  

 Nos casos de leucoplasia não reversível ao tratamento clínico, foi indicada 

a remoção completa da lesão por microcirurgia endolaríngea, sendo o espécime 

analisado no período intraoperatório por exame anatomopatológico de 

congelação. 
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4.1.1 Critérios de Inclusão 
 

Os Critérios de Inclusão para o presente estudo foram: 

 Pacientes portadores de Leucoplasia de prega vocal sem resposta 

ao tratamento clínico inicial e que foram submetidos a remoção 

completa da lesão por microcirurgia de laringe; 

 Pacientes sem prévio tratamento cirúrgico em prega vocal; 

 Prontuários devidamente preenchidos, com os dados completos e 

atualizados dos fatores de risco, tratamento realizado, recidivas e 

condição clínica atual do paciente. 

 

4.1.2 Os Critérios de Exclusão 
 

Os Critérios de Exclusão para o presente estudo foram: 

 Lesões com sinais de ulcerações ou infiltração evidentes ao exame; 

 Lesões com paralisia de prega vocal; 

 Tratamento radioterápico prévio; 

 Material histopatológico em condições inadequadas de conservação 

e tamanho insuficiente  para confecção de novas lâminas; 

 
O acesso ao material histopatológico, devidamente arquivado nos hospitais 

onde foram realizados os procedimentos cirúrgicos, foi possível após aprovação 

do projeto inicial pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo, sob o registro CEP nº 0338/06 e pela aprovação dos respectivos 

Departamentos de Anatomia Patológica destes hospitais. Foram entregues 

amostras dos tecidos em blocos de parafina para confecção de novas lâminas e 

estudo imuno-histoquímico com os marcadores Catepsina-B e E-caderina.   

As novas lâminas foram confeccionadas no laboratório de Patologia da 

Faculdade de Medicina do ABC, sendo reavaliadas e marcados os pontos de 

leitura da quantificação dos marcadores sempre pelo mesmo patologista. 
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Os pacientes foram distribuídos em dois grupos, de acordo com o 

diagnóstico anatomopatológico: 

 Grupo A – Baixo grau (n=16) - Representado pelos pacientes com 

hiperplasia simples do epitélio e displasia leve.  

 Grupo B – Alto grau (n=16) - Representado pelos pacientes com 

displasia moderada, severa e carcinoma in situ. 

 
Hiperplasia Simples: definida como sendo o aumento do número de células 

de um tecido em consequência do aumento do ritmo de divisão celular, com 

manutenção de seu padrão morfofuncional. 

Displasia: termo que caracteriza uma organização anormal ou 

diferenciação desordenada de células ou tecidos presentes em um órgão. Nos 

epitélios este termo tem conotação de anormalidade de maturação,com 

implicação de lesão neoplásica intraepitelial. 

Displasia leve: alteração da arquitetura tecidual no terço inferior do epitélio, 

com pequeno aumento do volume nuclear e discreta redução do volume 

citoplasmático (Figura 3 A). 

Displasia Moderada: ocorrem alterações um pouco mais acentuadas na 

arquitetura tecidual, sendo os dois terços do epitélio constituídos por células 

atípicas; as atipias nucleares são mais evidentes com hipercromasia e figuras de 

mitoses atípicas (Figura 3B). 

Displasia Severa e carcinoma in situ: ocorrem grandes alterações cito- 

arquitetural nas três porções do epitélio, ou seja todo o epitélio exibe perda da 

polaridade, maturação e estratificação da quase totalidade da sua espessura na 

displasia severa e  totalmente do epitélio no carcinoma in situ (Figuras 4A e 4B). 
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Figura 3. Displasia leve (A) e moderada (B) do epitélio da laringe. H.E aumento de 100x e 
200X 

 

 

  
Figura 4. Displasia severa (A) e carcinoma in situ (B) do epitélio da laringe.H.E aumento 
de 200x e 400X. 

 

 

4.2 Reação imuno-histoquímica 
 

Todo o processo de imuno-histoquímica e quantificação dos marcadores 

foram realizados no Laboratório de Biologia Molecular do Departamento de 

Bioquímica da Faculdade de Medicina do ABC. 

Para as reações de imuno-histoquímica, cortes histológicos de 4μm do 

material incluso em parafina foram colocados em lâminas previamente silanizadas 

com organosilano 4% em acetona (3-aminopropril trietoxisilano – SIGMA, St. 

Louis USA).  

A B

A B
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As lâminas foram submetidas a banhos consecutivos em baterias de xilol e 

álcool absoluto (Synth–Diadema, SP) para a completa desparafinização e 

desidratação, respectivamente, seguida de hidratação com água corrente por 2 

minutos e água destilada por 2 minutos. Para a recuperação antigênica, as 

lâminas, contendo os cortes, foram submetidas à fervura em panela a vapor 

steam-cuisine (T-FAL, Indústria de Aparelhos Médicos LTDA), imersas em 

solução de citrato 10 mM/pH6,0 (Synth - Diadema, SP), durante 20 minutos, a 

95°C, seguidas de resfriamento à temperatura ambiente por 30 minutos, ainda 

imersas em solução de citrato. A seguir, 3 banhos de 3 minutos, utilizando PBS 1 

X (tampão fosfato de sódio 1 X concentrado). Consequentemente, a atividade da 

peroxidase endógena foi bloqueada, tratando as lâminas com 2 banhos 

consecutivos de peróxido de hidrogênio 3% em metanol (v/v), por 15 minutos 

cada um, à temperatura ambiente.  

Após o bloqueio, as lâminas foram lavadas 3 vezes em PBS 1 X, por 3 

minutos cada lavagem. A seguir, para o bloqueio dos sítios inespecíficos, as 

lâminas foram incubadas por 30 minutos em leite desnatado Molico® 2% em PBS 

1 X.  

As lâminas então foram colocadas em câmara úmida, fria e escura por 18 

horas, com os anticorpos primários monoclonais: anti-E-caderina (1:150) e anti-

Catepsina B (1:300) (Sigma, EUA).Cada anticorpo aplicado em lâminas 

separadas. A diluição dos anticorpos foi estabelecida através da avaliação da 

positividade em lâmina sabidamente positiva, com diferentes concentrações, para 

determinação de melhor título dos respectivos anticorpos.   

Decorrido o período de incubação, as lâminas foram submetidas à lavagem 

em 3 banhos de 3 minutos com PBS 1 X e incubadas com o anticorpo secundário, 

biotonilado anticabra, coelho e camundongo produzido em porco (LSAB, DAKO, 

Glostrup, Dinamarca), em câmara úmida, por 40 minutos, a 37ºC. A seguir, as 

lâminas foram novamente lavadas 3 vezes em PBS 1 X, por 3 minutos cada 

lavagem, e incubadas com complexo Streptavidina- Biotina -Peroxidase (LSAB, 

DAKO, Glostrup, Dinamarca), em câmara úmida, por 30 minutos, a 37ºC. A 

seguir, os cortes foram lavados em PBS 1 X, seguindo o protocolo de lavagem, e 

a reação revelada com incubação dos cortes em solução de 3,3 diaminobenzidina 
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e peróxido de hidrogênio a 37ºC, por 1 minuto. Após a incubação, as lâminas 

foram lavadas em água corrente por 5 minutos e contracoradas com hematoxilina 

de Carrazi por 2 minutos. Foram lavadas novamente em água corrente por 5 

minutos, desidratadas em baterias de álcool absoluto e xilol e montadas em 

Entelan (Merck). 

 

4.3 Quantificação dos marcadores e interpretação 
 

Uma média de 8 a 10 campos com maior positividade foram selecionados 

de cada lâmina, para a análise quantitativa dos diferentes marcadores, por um 

único patologista. As células positivas para Catepsina B e E-caderina foram 

quantificadas em 1000 células/biópsia (Figura 5). Assim, a porcentagem de 

expressão imuno-histoquímica foi determinada para os marcadores analisados, 

selecionados para o presente estudo. As expressões quantitativas de Catepsina B 

e E-caderina foram avaliadas segundo a intensidade e distribuição tecidual da 

coloração. 

Inicialmente as lâminas foram analisadas em microscópio óptico Nikon 

Eclipse TS100, sob a mesma intensidade de luz e altura do condensador. As 

áreas que melhor representavam a imunomarcação foram escolhidas e 

analisadas em aumento de 400x. Foram realizadas fotomicrografias de 640 x 480 

pixels em campos consecutivos, não coincidentes, com câmera digital Nikon 

Coolpix 4300 em zoom óptico máximo (Figura 6). As imagens obtidas foram 

transferidas para um computador Pentium 4 com sistema operacional Windows 

XP e analisadas por um programa de processamento de imagens ImageLab 

(Softium Informática, SP, Brasil).  

As expressões quantitativas da Catepsina-B e da E-caderina foram 

avaliadas por este programa, segundo a intensidade da sua coloração e 

distribuição tecidual, sendo determinados os índices de positividade (IP), 

intensidade de expressão (ItE)  e o índice de expressão (IE)  em cada caso 

analisado, de acordo com o método utilizado por Matos et al. (2006). 
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O IP representa o número de células positivas – as que expressaram 

Catepsina-B e E-Caderina -, no total de 1000 células analisadas. A intensidade de 

expressão (ItE) corresponde ao valor  encontrado a partir da média de 

comparação das cores na área total selecionada - intensidade da coloração - e 

expressa em unidades ópticas por micrômero quadrado (u.o/u.m2). Com o 

emprego do programa, uma média de intensidade de expressão era obtida em 

cada caso. 

O Índice de Expressão (IE) é obtido através de uma equação dada pela 

multiplicação dos índices anteriores (IP e ItE) dividido por 100. 

          Índice de Expressão (I.E) = I.P X  ItE 
 
                                                          100 
 

Os valores do IE variam de 0,0 a 320,7 (u.o/u.m2), sendo estes 

diretamente proporcionais à expressão do anticorpo. Todos os índices, bem como 

a determinação da metodologia de quantificação digital das reações imuno-

histoquímicas foram padronizadas. 

 

 
Figura 5. Demonstração do software ImageLab na identificação das 
células positivas (pontos brancos) e células negativas (pontos pretos). O 
cálculo do índice de positividade é indicado pela seta. 
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                  A) Catepsina B                                              B) E-caderina 

Figura 6. Fotomicrografia do epitélio de prega vocal corada com os marcadores 
Catepsina-B(A) e E-caderina(B). 

 

 

4.4 Análise estatística 
 

Para a análise descritiva, serão apresentadas as variáveis qualitativas 

representadas pelas frequências absolutas (n) e pelas frequências relativas (%).  

Para as variáveis quantitativas, serão utilizadas como medidas resumos a 

média, a mediana e o desvio-padrão, mínimo e máximo para apontar a 

variabilidade.  

Para as comparações do índice de expressão (IE) dos marcadores 

Catepsina-B e E-caderina entre as categorias das variáveis, ou seja, consumo ou 

não de bebida alcoólica, uso ou não de tabaco, presença ou não de refluxo, 

presença ou não de recidiva para o grupo A e, para o grupo B, separadamente, foi 

usado  o teste  não paramétrico de Mann-Whitney.  

Para comparação do índice de expressão (IE) dos marcadores Catepsina-B 

e E-caderina entre as categorias das referidas variáveis, entre todos os pacientes 

da amostra, sem segmentá-los por grupos, foi utilizado o teste t-Student. 

Para todos os testes utilizados neste trabalho foi considerado um nível de 

significância de 5%.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .  R E S U L T A D O S  
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5.1 Análise descritiva 
 

Os pacientes portadores de Leucoplasia de prega vocal atendidos no Instituto 

da Laringe-INLAR foram distribuídos em dois grupos equitativamente, de acordo 

com o tipo de lesão nos grupos A (alto grau) e B (baixo grau) (Tabela 1). Para as 

variáveis qualitativas foram apresentadas as frequências absolutas (n) e as 

frequências relativas (%).  

 

Tabela 1. Distribuição dos pacientes portadores de Leucoplasia de prega vocal, segundo tipo 
de lesão histológica. 

   Grupo n % 

A (Alto Grau) 16 50 

B (Baixo Grau) 16 50 

Total 32 100 

 

 

Esta amostra revelou uma maior incidência  entre os homens (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Distribuição dos pacientes portadores de Leucoplasia de prega vocal, segundo 
gênero. 

 Sexo n % 

Masculino 29 90,6 

Feminino 3 9,4 

Total 32 100 
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Quanto ao consumo de tabaco, mais da metade dos pacientes fumavam 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3. Distribuição dos pacientes portadores de Leucoplasia de prega vocal, segundo 
consumo de tabaco. 

Fuma n % 

Não 12 37,5 

Sim 20 62,5 

Total 32 100 

 

 

O hábito de consumir bebida alcoólica predominava entre os pacientes 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4. Distribuição dos pacientes portadores de Leucoplasia de prega vocal, segundo 
consumo de bebida alcoólica. 

 Consumo de bebida alcoólica n % 

Não 9 28,1 

Sim 23 71,9 

Total 32 100 

 

 

A maior parte dos portadores de Leucoplasia de prega vocal apresentavam 

sinais sugestivos da síndrome faringolaríngea do refluxo (Tabela 5). 
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Tabela 5. Distribuição dos pacientes portadores de Leucoplasia de prega vocal  segundo 
sinais sugestivos da síndrome faringolaríngea do refluxo. 

 Refluxo faringolaríngeo n % 

Não 11 34,4 

Sim 21 65,6 

Total 32 100 

 

 

A recidiva estava presente em pouco mais da metade dos pacientes 

estudados (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Distribuição dos pacientes portadores de Leucoplasia de prega vocal, segundo 
recidiva local. 

 Recidiva local n % 

Não 14 43,8 

Sim 18 56,3 

Total 32 100 

 

 

5.2 Análise estatística 
 

5.2.1 Comparação dos índices de expressão da Catepsina-B e E-caderina em 
relação às variáveis, separadas para cada grupo 

 

Na análise a seguir foram comparados separadamente o índice de expressão 

(I.E) dos marcadores Catepsina-B e E-caderina entre as  variáveis estudadas, tanto 

no grupo A como no  grupo  B. Para estas comparações, devido à pequena 

quantidade de pacientes nos distintos grupos, quando avaliados isoladamente, 

utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney, considerando um nível de 

significância de 5%.   
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Neste primeiro momento, será feita a comparação do índice de expressão (IE) 

da Captepsina-B com as seguintes variáveis: 

 

5.2.2 Comparação do índice de expressão da Catepsina-B entre os pacientes 
que Fumam e que não Fumam, separadamente nos grupos A e B 

 

Pelos resultados pode-se observar que não houve diferença, estatisticamente 

significante, entre os pacientes que fumam ou que não fumam, nem para os 

pacientes do grupo A, nem para os pacientes do grupo B (p>0,05) (Tabela 7; Anexo 

7). 

 

Tabela 7. Distribuição segundo os parâmetros estatísticos do índice de expressão do 
marcador Catepsina-B entre os pacientes que fumam e que não fumam, separadamente para 
cada grupo. 

Variáveis  

Tabagismo 

Grupo A  Grupo B 

Ausente Presente  Ausente Presente 

n 7 9  5 11 

Média 89,2 118,52  91,1 124,25 

Mediana 83,3 146,9  94,3 131,4 

Desvio padrão 40,38 52,81  42,5 37,52 

Mínimo 47,9 27,2  25 56,2 

Máximo 160,2 179,6  136,9 189,8 

Legenda: 
Grupo A: p= 0,351 
Grupo B: p= 0,180 
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5.2.3 Comparação do índice de expressão da Catepsina-B entre os pacientes 
que consomem e não consomem bebida alcoólica, separadamente nos 
grupos A e B. 

 

Pode-se observar que não houve diferença, estatisticamente significante, 

entre pacientes que consomem bebida alcoólica e não consomem bebida alcoólica, 

nem para os pacientes do grupo A, nem para os pacientes do grupo B (p>0,05) 

(Tabela 8; Anexo 8). 

 

Tabela 8. Distribuição segundo os parâmetros estatísticos do índice de expressão do 
marcador Catepsina-B entre os pacientes etílicos e não etilicos, separadamente para cada 
grupo. 

 Variáveis 

Etilismo 

Grupo A  Grupo B 

Ausente Presente  Ausente Presente 

n 3 13  6 10 

Média 116,58 103,18  109,95 116,25 

Mediana 146,9 84,9  117,35 117,5 

Desvio Padrão 54 49,34  30,77 47,37 

Mínimo 54,23 27,2  56,2 25 

Máximo 148,6 179,6  137,6 189,8 

Legenda: 
Grupo A: p= >0,999 
Grupo B: p= 0,958 

 

 

 

 

 



R e s u l t a d o s  | 42 

 
 

 

5.2.4 Comparação do índice de expressão da Catepsina-B entre os pacientes 
com  e sem sinais da síndrome faringolaríngea do refluxo 
separadamente nos grupos A e B 

 
Pode-se também observar que não houve diferença, estatisticamente 

significante, entre pacientes com e sem sinais sugestivos da síndrome 

faringolaríngea do refluxo, nem para os pacientes do grupo A, nem para os 

pacientes do grupo B (p>0,05) (Tabela 9; Anexo 9). 

 

Tabela 9. Distribuição segundo os parâmetros estatísticos do índice de expressão do 
marcador Catepsina-B entre os pacientes com e sem sinais da síndrome faringolaríngea do 
refluxo, separadamente para cada grupo.  

Variáveis  

Síndrome faringolaríngea do refluxo 

Grupo A  Grupo B 

Ausente Presente  Ausente Presente 

n 6 10  5 11 

Média 127,61 92,55  138,12 102,87 

Mediana 147,75 75,8  131,4 103,6 

Desvio padrão 47,52 46,64  37,02 39,15 

Mínimo 54,23 27,2  94,3 25 

Máximo 179,6 160,6  189,8 157,6 

Legenda: 
Grupo A: p= 0,220 
Grupo B: p= 0,180 
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5.2.5 Comparação do índice de expressão da Catepsina-B entre os pacientes  
que apresentaram recidiva e os que não apresentaram, separadamente 
nos grupos A e B 

 

Pelos resultados pode-se observar que não houve diferença entre os índices 

de expressão nos pacientes com e sem recidiva do grupo A (p>0,05). Em relação ao 

grupo B, pode-se observar que houve diferença, estatisticamente significante, entre 

os índices de expressão dos pacientes com e sem recidiva (p<0,05), evidenciando 

que neste grupo os pacientes com recidiva apresentam, em média, maior índice de 

expressão de Captepsina-B do que os pacientes sem recidiva (Tabela 10; Anexo 

10). 

 

Tabela 10. Distribuição segundo os parâmetros estatísticos do índice de expressão do 
marcador Catepsina-B entre os pacientes com e sem recidiva, separadamente para cada 
grupo. 

Variáveis  

Recidiva local 

Grupo A  Grupo B 

Ausente Presente  Ausente Presente 

n 11 5  3 13 

Média 105,51 106,11  76,9 122,42 

Mediana 84,9 121,8  82,3 131,4 

Desvio padrão 52,69 43,92  18,6 40,14 

Mínimo 27,2 54,23  56,2 25 

Máximo 179,6 160,6  92,2 189,8 

Legenda: 
Grupo A: p >0,999 
Grupo B: p= 0,039 
 

 

Na etapa seguinte será feita a mesma comparação com as respectivas 

variáveis, porém utilizando o índice de expressão da E-caderina. 
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5.2.6 Comparação do índice de expressão da E-caderina entre os pacientes 
que fumam e que não fumam, separadamente nos grupo A e B 

 

Quando analisado o índice de expressão da E-caderina entre os pacientes 

que fumam e os que não fumam, os resultados mostraram que não houve diferença, 

estatisticamente significante, nem para os pacientes do grupo A, nem para os do 

grupo B (p>0,05) (Tabela 11; Anexo 11).  

 

Tabela 11. Distribuição segundo os parâmetros estatísticos do índice de expressão do 
marcador E-caderina entre os pacientes que fumam e que não fumam, separadamente para 
cada grupo. 

Variáveis  

Tabagimo 

Grupo A  Grupo B 

Ausente Presente  Ausente Presente 

n 7 9  5 11 

Média 78,27 75,05  79,63 102,9 

Mediana 93 84,57  68,7 103,03 

Desvio padrão 51,53 43,18  22,68 29,12 

Mínimo 19,88 11,29  59,1 47,77 

Máximo 148 137,8  114,8 146,2 

Legenda: 
Grupo A: p= 0,837 
Grupo B: p= 0,145 
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5.2.7 Comparação do índice de expressão da E-caderina entre os pacientes 
que consomem e que não consomem bebida alcoólica, separadamente 
nos grupos A e B 

 

Pelos resultados pode-se observar que não houve diferença, estatisticamente 

significante, entre pacientes que consomem e que não consomem bebida alcoólica, 

nem para os pacientes do grupo A, nem para os pacientes do grupo B (p>0,05) 

(Tabela 12; Anexo 12).   

 

Tabela 12. Distribuição segundo os parâmetros estatísticos do índice de expressão do 
marcador E-caderina, entre os pacientes que consomem e não consomem bebida alcoolica, 
separadamente para cada grupo. 

Variáveis  

Etilismo 

Grupo A  Grupo B 

Ausente Presente  Ausente Presente 

n 3 13  6 10 

Média 38,52 85,21  95,8 95,52 

Mediana 31,4 93  97,54 92,05 

Desvio padrão 20,53 45,4  25,67 31,8 

Mínimo 22,5 11,29  59,1 47,77 

Máximo 61,66 148  128,9 146,2 

Legenda: 
Grupo A: p= 0,146 
Grupo B: p= 0,958 
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5.2.8 Comparação do índice de expressão da E-caderina entre os pacientes 
com sinais da síndrome faringolaríngea do refluxo e sem estes sinais, 
separadamente nos grupos A e B 

 

Pode-se observar que também não houve diferença, estatisticamente 

significante, entre pacientes com e sem refluxo, nem para os pacientes do grupo A, 

nem para os pacientes do grupo B (p>0,05) (Tabela 13; Anexo 13). 

 

Tabela 13. Distribuição segundo os parâmetros estatísticos do índice de expressão do 
marcador E-caderina, entre os pacientes com e sem sinais da Síndrome faringolaríngea do 
refluxo, separadamente para cada grupo.  

 Variáveis 

Síndrome faringolaríngea do refluxo 

Grupo A  Grupo B 

Ausente Presente  Ausente Presente 

n 6 10  5 11 

Média 60,56 85,99  96,86 95,06 

Mediana 48,83 96,5  82,3 101,8 

Desvio padrão 39,55 47,89  33,98 27,87 

Mínimo 22,5 11,29  59,1 47,77 

Máximo 126 148  146,2 130,9 

Legenda: 
Grupo A: p= 0,368 
Grupo B: p >0,999 
 

 

 

 

 

 

 

 



R e s u l t a d o s  | 47 

 
 

 

5.2.9 Comparação do índice de expressão da E-caderina entre os pacientes 
que apresentaram recidiva e os que não apresentaram, separadamente 
nos grupo A e B 

 

Os resultados mostram que não houve diferença, estatisticamente 

significante, entre pacientes com e sem recidiva, nem para os pacientes do Grupo A, 

nem para os pacientes do grupo B (p>0,05) (Tabela 14; Anexo 14). 

 
Tabela 14. Distribuição segundo os parâmetros estatísticos do índice de expressão do 
marcador E-caderina entre os pacientes com e sem recidiva, separadamente para cada grupo. 

 Variáveis 

Recidiva 

Grupo A  Grupo B 

Ausente Presente  Ausente Presente 

n 11 5  3 13 

Média 66,4 98,57  80,92 99,02 

Mediana 61,66 100  66,1 101,8 

Desvio padrão 41,67 49,92  42,55 25,78 

Mínimo 11,29 22,5  47,77 59,1 

Máximo 126 148  128,9 146,2 

Legenda: 
Grupo A: p= 0,267 
Grupo B: p= 0,364 
 

 

Na etapa seguinte foi feita a comparação, separadamente, entre o índice de 

expressão (IE) dos marcadores Catepsina-B e E-caderina para cada variável 

estudada, porém não as segmentando por grupo, ou seja, os marcadores foram 

avaliados em relação ao hábito de vida - consumo de tabaco e álcool - à presença 

ou não de refluxo e à presença ou não de recidiva da lesão em todos os pacientes 

(n=32) estudados. Para estas comparações o teste utilizado foi o t-Student, 

considerando um nível de significância de 5%.  
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5.2.10 Comparação do índice de expressão da Catepsina-B e E-caderina entre 
fumantes e não fumantes 

 

Pelos resultados pode-se observar que houve diferença, estatisticamente 

significante, entre pacientes que fumam e não fumam apenas em relação ao índice 

de expressão da Catepsina-B, evidenciando que entre os fumantes o valor deste 

índice é, em média, maior do que no grupo de pacientes que não fumam (Tabela 15; 

Anexo 15). 

 

Tabela 15. Distribuição segundo os parâmetros estatísticos do índice de expressão dos 
marcadores Catepsina-B e E-caderina entre os pacientes que fumam e que não fumam. 

 Índice de 
expressão Variáveis  

Tabagismo 
 P-valor 

Ausente Presente 

Catepsina-B 

n 12 20 

 0,049 

Média 89,99 121,67 

Mediana 84,1 131,5 

Desvio padrão 39,34 43,86 

Mínimo 25 27,2 

Máximo 160,2 189,8 

E-caderina 

n 12 20 

 0,423 

Média 78,84 90,36 

Mediana 79,09 93,8 

Desvio padrão 40,45 37,86 

Mínimo 19,88 11,29 

Máximo 148 146,2 
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5.2.11 Comparação do índice de expressão da Catepsina-B e E-caderina entre 
pacientes que consomem bebida alcoólica e não consomem 

 

Pode-se observar que não houve diferença, estatisticamente significante, 

entre pacientes que consomem e não consomem bebida alcoólica, para nenhum dos 

índices de expressão (p>0,05) (Tabela 16; Anexo 16). 

 
Tabela 16. Distribuição segundo os parâmetros estatísticos do índice de expressão dos 
marcadores Catepsina-B e E-caderina entre os pacientes que consomem e não consomem 
bebida alcóolica. 

Índice de 
expressão  Variáveis  

Etilismo 
P-Valor 

Ausente Presente 

Catepsina-B 

n 9 23 

0,854 

Média 112,16 108,87 

Mediana 117,7 103,6 

Desvio Padrão 36,49 47,85 

Mínimo 54,23 25 

Máximo 148,6 189,8 

E-Caderina 

n 9 23 

0,401 

Média 76,71 89,69 

Mediana 76,93 93 

Desvio Padrão 36,57 39,56 

Mínimo 22,5 11,29 

Máximo 128,9 148 
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5.2.12 Comparação do índice de expressão da Catepsina-B e E-caderina entre 
os pacientes que apresentam e não apresentam sinais sugestivos da 
síndrome faringolaríngea do refluxo 

 

Pelos resultados a seguir, pode-se observar que houve diferença, 

estatisticamente significante, entre pacientes com e sem refluxo apenas em relação 

ao índice de expressão da Catepsina-B, evidenciando que no grupo de pacientes 

sem refluxo o valor do I.E é, em média, maior do que no grupo de pacientes com 

refluxo (Tabela 17; Anexo 17). 

 

Tabela 17. Distribuição segundo os parâmetros estatísticos do índice de expressão dos 
marcadores Catepsina-B e E-caderina, entre os pacientes com e sem sinais sugestivos da 
síndrome faringolaríngea do refluxo. 

Índice de 
expressão  Variáveis  

Síndrome faringolaríngea          
do refluxo   P-valor 

Ausente Presente 

Catepsina-B 

n 11 21 

0,035  

Média 132,38 97,96 

Mediana 146,9 92,2 

Desvio padrão 41,32 42,11 

Mínimo 54,23 25 

Máximo 189,8 160,6 

E-caderina 

n 11 21 

 0,349 

Média 77,06 90,74 

Mediana 81,92 100 

Desvio padrão 40,04 37,97 

Mínimo 22,5 11,29 

Máximo 146,2 148 
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5.2.13 Comparação do índice de expressão da Catepsina-B e E-caderina entre 
os pacientes com e sem recidivas 

 

Nos resultados que seguem, pode-se observar que houve diferença, 

estatisticamente significante, entre pacientes com e sem recidiva apenas em relação 

ao índice de expressão da E-caderina, evidenciando que no grupo de pacientes com 

recidiva o valor do seu I.E é, em média, maior do que no grupo de pacientes sem 

recidiva (Tabela 18; Anexo 18). 

 

Tabela 18. Distribuição segundo os parâmetros estatísticos do índice de expressão dos 
marcadores Catepsina-B e E-caderina entre os pacientes com e sem recidiva. 

Índice de 
expressão   Variáveis 

Recidiva 
  P-valor 

Ausente Presente 

Catepsina-B 

n 14 18 

0,248  

Média 99,38 117,89 

Mediana 84,1 123,7 

Desvio padrão 48,34 40,59 

Mínimo 27,2 25 

Máximo 179,6 189,8 

E-caderina 

n 14 18 

 0,030 

Média 69,51 98,9 

Mediana 63,88 100,9 

Desvio padrão 40,65 32,49 

Mínimo 11,29 22,5 

Máximo 128,9 148 
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A laringe, em virtude da sua localização anatômica, sofre constantes 

agressões do meio externo, tornando-se sede de inúmeras afecções. É possível 

encontrar anomalias epiteliais, desde aquelas inerentes à atividade profissional até 

as lesões pré-malignas e malignas. É um dos sítios anatômicos de maior incidência 

de neoplasia epitelial maligna na região da cabeça e do pescoço (Inoue et al., 2005)  

A leucoplasia é somente a descrição do termo clínico de uma placa branca 

que pode acometer a mucosa de qualquer região da laríngea, embora sejam mais 

freqüentes nas pregas vocais. É considerada uma lesão pré-maligna por apresentar 

alterações histomorfológicas no seu epitélio, levando a um risco maior de 

transformar-se em carcinoma invasivo, quando comparada aos tecidos adjacentes 

saudáveis,esta evolução a malignidade ocorre em menos de 20% dos casos 

(Sennes et al., 1998; Gallo et al., 2001; Isenberg et al., 2008). 

Representa uma resposta tecidual às agressões repetidas, via de regra pelo 

tabaco, refluxo faringolaríngeo e álcool. Porém, algumas atividades profissionais, 

com alta exposição a poluentes inalantes, comportam-se como irritantes locais e 

fator de risco para o desenvolvimento da displasia laríngea, bem como da neoplasia 

maligna desta região (Grasl et al., 1990; Blackwell et al., 1995; Sennes et al., 1998; 

Sartor et al., 2007). 

Quanto ao gênero, o predomínio do sexo masculino é bem evidente. Bouquot 

e Gnepp (1991) referem elevados índices de leucoplasia (80,6%) entre os homens; 

enfatizam, no entanto, que a incidência anual desta enfermidade está aumentando 

mais rapidamente do que o de carcinoma de laringe, devido ao aumento do número 

de novos casos diagnosticados entre as mulheres. Johnson (2003) ressalta, 

também, maior incidência na população masculina, com uma relação homem/mulher 

da ordem de 3:1. Neste trabalho foi encontrada uma predominância de leucoplasia 

na prega vocal de homens, na proporção de 9,6: 1. 

 Esta diferença da prevalência de leucoplasia de prega vocal entre os gêneros 

masculino e feminino deve-se, em parte, aos principais fatores de risco relacionados 

com o seu aparecimento: tabaco e álcool. Por uma questão cultural, a sociedade é 

muito permissiva quanto ao consumo de cigarro e bebida alcoólica entre os homens, 
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o que vem sendo modificado nas últimas décadas com o aumento destes hábitos 

entre as mulheres (Thekdi, Ferris, 2002; Malta et al., 2007).       

   Malta et al. (2010) relatam que a frequência de fumantes na população 

adulta no  Brasil é maior no gênero masculino, porém observa-se, entre as mulheres 

de até 54 anos, um  aumento gradativo do consumo de tabaco nos últimos anos. 

Este aumento do consumo de cigarro entre as mulheres, no Brasil, deve-se em parte 

ao forte apelo cultural de afirmação de independência e de libertação das mulheres, 

devidamente utilizado nas campanhas de promoção da indústria do tabaco. 

 Agudelo et al. (1997) acreditam que as lesões pré-malignas e malignas da 

laringe podem, no futuro, ser distribuídas igualmente entre  os dois gêneros, pelo 

crescente consumo de cigarro e bebida alcoólica observado entre as mulheres nos 

últimos anos. Observação semelhante à de Gallus et al. (2003) que enfatizam o 

aumento da incidência do câncer de laringe entre as mulheres, condicionadas pelo 

aumento do consumo de tabaco e álcool pelas mesmas. Segundo os autores, o 

tabaco é o principal fator de risco para câncer de laringe entre as mulheres, mais do 

que nos homens.  

Neuwirth-Riedl et al. (1990) encontraram elevado índice de tabagismo entre 

os pacientes com displasia laríngea e observaram que estes apresentavam uma 

maior probabilidade da leucoplasia evoluir para câncer do que o grupo controle, sem 

uso de cigarro . 

Bosatra et al. (1997) ressaltaram que o tabaco e a bebida alcoólica  

apresentam uma relação direta entre os  seus níveis de exposição e consumo com o 

a evolução  da displasia e consequente aumento do risco à malignidade.  

No presente estudo foi evidente a presença expressiva dos maiores fatores 

de risco para leucoplasia de prega vocal - tabaco e álcool -, pois mais da metade 

dos pacientes (62,5%) fumava e um número bastante significativo fazia uso de 

bebida alcoólica (71,9%). Entre os tabagistas, foi relevante o número de pacientes 

que fumava em grande quantidade - mais de 40 cigarros/dia - 35% (Anexo 5). Por 

outro lado, entre os pacientes que consumiam bebida alcoólica, observou-se um 

predomínio do baixo consumo deste hábito, configurando-se apenas o etilismo social 

(82,6%) (Anexo 6).  
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A ação nociva da fumaça do cigarro, aumentando as probabilidades de 

displasia de prega vocal, já é bem estabelecida, sendo considerada um dos 

principais fatores de risco no desenvolvimento do câncer de laringe, particularmente 

quando associado ao grande consumo de álcool (Grasl et al., 1990; Inoque et al., 

2005; Sadri et al., 2006b, 2006a). 

Estes agentes agressores predispõem à inflamação crônica na mucosa da 

laringe que passa a ter um importante papel no processo da sua evolução para 

displasia. A presença de epitélio displásico é um fator de risco significante para a 

transformação maligna. O grau de malignização está diretamente relacionado com a 

evolução da displasia,sendo mais acentuado na displasia severa e carcinoma in situ, 

onde tem-se um potencial aumento da divisão celular (Riera Velasco et al., 1987; 

Hojslet et al., 1989; Cuchi et al., 1994). 

Dentre os fatores exógenos que, também, podem predispor a irritação crônica 

da mucosa laríngea e induzir à transformação neoplásica da leucoplasia, pode-se 

inserir a doença do refluxo faringolaríngeo (Agudelo et al., 1997; Copper et al., 2000; 

Lewin et al., 2003; Vaezi, 2003). 

 Atualmente, observa-se uma incidência relativamente alta de manifestações 

otorrinolaringológicas em pacientes com doença do refluxo faringolaríngeo. Neste 

processo irritativo crônico, a bile, pepsina, substâncias irritativas não ácidas e ácido 

gástrico presentes no refluxo podem causar danos à mucosa da via aérea superior, 

em especial à mucosa da laringe (Cianci et al., 2000). 

Os sinais laríngeos mais evidentes, em pacientes com suspeita da doença do 

refluxo faringolaríngeo, são a hiperemia de sua parede posterior, hiperemia e edema 

das pregas vocais, hiperemia e edema das aritenoides e região interaritenóidea. 

Estes achados sugerem fortemente que a agressão causada neste sítio da laringe 

possa ser em decorrência da doença do refluxo gastroesofágica (Vaezi, 2003). 

Copper  et al. (2000) alertam para o fato de que o refluxo faringolaríngeo é 

uma enfermidade comum em pacientes com câncer de cabeça e pescoço e que 

pode ser um possível fator de risco ou cofator para o  câncer da laringe e faringe, 

pela ação irritativa do conteúdo do suco gástrico  em sua mucosa. 
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Dagli et al. (2004), comparando grupos distintos de pacientes com e sem 

carcinoma da laringe, encontraram maiores índices do refluxo faringolaríngeo nos 

pacientes com câncer. Os autores observaram que nos pacientes não fumantes este  

refluxo  pode ser um dos principais fatores na etiopatogenia da neoplasia maligna da 

laringe.  

 Os pacientes deste trabalho apresentaram sinais sugestivos da síndrome 

faringolaríngea do refluxo em um grande número de casos (65,6%), (Tabela 5), 

identificada na primeira consulta como epigastralgia, pirose, regurgitação, limpeza 

frequente da garganta, tosse crônica, globo faríngeo. Na laringoscopia indireta 

visualizava-se hiperemia e edema da mucosa laríngea e das pregas vocais entre 

estes pacientes. Como um grande percentual dos pacientes estudados faziam uso 

de bebida alcoólica (71,9%), (Tabela 4), mesmo que em pequena quantidade, 

acredita-se que este hábito, entre outros fatores, tenha colaborado para o 

desenvolvimento do refluxo faringolaríngeo. 

Lewin et al. (2003) encontraram um elevado percentual de refluxo 

faringolaríngeo entre os pacientes portadores de lesões pré-malignas e câncer inicial 

de laringe. Enfatizam que o consumo de bebida alcoólica pode contribuir no 

desenvolvimento do refluxo faringolaríngeo, que passa a atuar como um irritante 

local, contribuindo no desenvolvimento das displasias da prega vocal e possível 

evolução para carcinoma invasivo. 

Quanto à recidiva local da doença, mais da metade dos pacientes 

apresentaram-na após tratamento inicial (56,3%), (Tabela 6), sendo que no Grupo B 

(alto grau) a recidiva foi superior à do Grupo A (baixo grau), 40,6% e 15,6% 

respectivamente. 

Nesta primeira etapa do trabalho, onde se utilizou a análise descritiva, fica 

evidente a presença dos principais fatores de risco para leucoplasia: tabaco, álcool e 

refluxo faringolaríngeo. Na etapa seguinte, análise estatística, foi comparado 

separadamente, o índice de expressão (IE) dos marcadores Catepsina-B e E-

caderina em relação a estas variáveis epidemiológicas em ambos os grupos A e B. 

Quando analisado o índice de expressão da Catepsina-B entre os pacientes 

que fumam e que não fumam, tanto no grupo A (baixo grau) como no grupo B (alto 
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grau), não foi encontrada diferença estatisticamente significante. Embora, os 

resultados mostrem uma tendência deste índice de expressão da Catepsina-B ser 

mais elevado entre os pacientes que fumam, tanto no primeiro como no segundo 

grupo.  

Utilizando o mesmo marcador biológico para comparar os pacientes que 

consomem e não consomem bebida alcoólica, apesar de não haver diferença 

estatisticamente significante, houve uma ligeira tendência no Grupo B (alto grau) a 

revelar valores mais elevados do IE da Catepsina-B em pacientes que consumiam 

bebida alcoólica, em relação aos que não tinham este hábito. 

Nos casos dos pacientes com sinais sugestivos da síndrome faringolaríngea 

do refluxo, o índice de expressão da Catepsina-B, apesar da não significância, 

mostrou tendência a ser mais elevado entre os pacientes sem sinais clínicos de 

refluxo, tanto no grupo A como no B. 

Na análise do IE da Catepsina-B, quando comparado à recidiva local da lesão 

nos distintos grupos, encontrou-se diferença estatisticamente significante somente 

no Grupo B (alto grau), onde os valores do seu índice de expressão encontravam-se 

mais elevados entre os pacientes com recidiva. Assim, neste trabalho é possível 

especular que a elevação do índice de expressão da Catepsina-B está atrelada a 

recidiva local.  

Considerando-se que no Grupo B (alto grau) vários aspectos do crescimento 

e diferenciação celular foram modificados, em resposta a um estresse persistente 

como, por exemplo, a irritação crônica de longa duração das variáveis estudadas, é 

provável que alterações moleculares tenham ocorrido, conferindo às células maior 

propensão à recidiva da doença. O aumento no índice de expressão para Catepsina-

B neste grupo pode ser um potencial marcador de agressividade desta lesão. 

Segundo Kambic (1997), as lesões pré-malignas da laringe podem regredir 

parcial ou completamente, parar ou progredir na sua evolução ou tornar-se 

malignas, devido a uma variedade de influências endógenas e exógenas, como, por 

exemplo, o tabaco. Estas alterações ocasionadas diretamente no epitélio da laringe 

seriam acompanhadas de algum grau de mudanças subepiteliais mais 
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pronunciadas, como anormalidades vasculares, edema estromal, fibrose e presença 

de células imunocompetentes.  

Como o Grupo B apresentou um maior número de pacientes fumantes, é de 

supor que a variável tabaco tenha alterado a expressão da Catepsina-B 

diretamente no epitélio da laringe e influenciado no comportamento mais 

agressivo das leucoplasias de prega vocal quanto à recidiva local.  

Sabe-se que mais de cinquenta carcinógenos já foram identificados na 

fumaça do cigarro, responsáveis pelo aumento de inúmeras doenças. Dentre estas 

toxinas voláteis, podemos citar os Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (PAH), 

Metilnitrosaminas (NNK) e as Aminas Aromáticas como os principais agentes 

envolvidos na desordem celular e prováveis indutores do câncer de pulmão e laringe 

(Hoffmann, Hoffmann, 1997). 

 Chang et al. (1986) encontraram  nos macrófagos alveolares e lavado 

broncoalveolar de fumantes saudáveis um aumento significativo da expressão de 

Catepsina B. Esta enzima encontrava-se aumentada nos fumantes em mais de 

100% dos macrófagos alveolares e no lavado broncoalveolar sua atividade era dez 

vezes maior entre os fumantes saudáveis quando comparados aos não fumantes. 

Os autores concluem que a fumaça do cigarro é um potente indutor da atividade da 

Catepsina B. 

Fazendo a correlação destas mesmas variáveis com o outro marcador 

biológico, a E-caderina, observa-se que não houve diferença estatisticamente 

significante entre o seu índice de expressão (IE) e os pacientes dos dois grupos 

estudados - Grupo A, Baixo grau e Grupo B, Alto grau -,entre os fumantes e não 

fumantes, consumidores ou não de bebida alcoólica e que apresentam ou não sinais 

sugestivos da síndrome faringolaríngea do refluxo. Mesmo não atingindo 

significância, os resultados mostraram uma tendência do IE da E-caderina ser mais 

elevado entre os pacientes do Grupo B que fumam, bem como em pacientes do 

Grupo A que consomem bebida alcoólica e apresentam sinais sugestivos da 

síndrome faringolaríngea do refluxo (Tabelas 11,12,13; Anexos 11,12,13).  

Quanto à recidiva local da lesão, também não foi encontrada diferença 

estatística entre os grupos, quando analisado o índice de expressão da proteína de 
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adesão (E-Caderina), porém os resultados mostram uma tendência dos pacientes 

com recidiva local apresentarem aumento do IE da E-caderina, tanto no Grupo A 

quanto no Grupo B (Tabela 14; Anexo 14). 

Em uma terceira etapa, quando foram comparados o índice de expressão (IE) 

dos marcadores, Catepsina-B e E-caderina, com as variáveis estudadas, ou seja,  

tabaco, bebida alcoólica, refluxo faringolaríngeo e recidiva local, entre todos os 

pacientes da amostra (n=32), sem identificá-los pelo tipo de lesão (Grupos), 

encontrou-se uma diferença estatisticamente significante entre os pacientes que 

fumam e que não fumam apenas em relação ao índice de expressão da Catepsina-

B, evidenciando que entre os fumantes o valor do IE desta proteína é, em média, 

maior do que o dos  pacientes que não fumam.  

Em relação ao IE da E-caderina observou-se apenas uma tendência a 

mostrar-se elevado entre os fumantes, porém sem diferença estatisticamente 

significante. 

A atuação do tabaco na etiopatogenia das lesões pré-malignas da laringe já é 

bem estabelecida e documentada na literatura médica. Sabe-se que o tabaco é o 

principal fator de risco identificável no desenvolvimento da displasia laríngea e que a 

presença desta é um importante fator de risco para transformação em malignidade. 

Logo, nos pacientes tabagistas com displasia de prega vocal, o risco de evoluir para 

carcinoma invasivo é bem superior do que nos demais pacientes (Cuchi et al., 1994; 

Sadri et al., 2006b, 2006a). 

Schlecht et al. (1999) relatam que o tabaco tem um efeito mais pronunciado 

do que o álcool nos pacientes com câncer de laringe, devido ao maior grau de 

exposição e atuação direta em seu epitélio dos carcinógenos dispersos na fumaça 

do cigarro. Assim, estes atuariam primariamente no processo inicial da 

carcinogênese. 

É provável  que o tabaco altere sensivelmente a expressão da Catepsina-B, 

por sua atuação direta no epitélio das pregas vocais. Os resultados deste trabalho 

mostram alteração da expressão da Catepsina-B nos pacientes fumantes em 

relação aos não fumantes. Sabe-se que a fumaça de cigarro é uma complexa 

mistura química, contendo vários carcinógenos e cocarcinógenos conhecidos por 
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iniciarem e promoverem a tumorogênese, bem como o fator da progressão, 

implicada nas metástases em diversos tipos de câncer do organismo humano. No 

caso da laringe este fator de risco atuaria mais facilmente dada a sua localização 

anatômica, particularmente na glote, onde ocorre um estreitamento da via aérea e 

maior atuação concentrada da fumaça do cigarro na sua mucosa. O mecanismo de 

ação da fumaça do cigarro nestas células displásicas seria pela indução de dose 

dependente dos seus carcinógenos, que desregulariam a atividade e a expressão da 

Catepsina-B intracelularmente, ficando seus níveis mais elevados nas células 

próximas ou em contato com a matriz extracelular. A presença da Catepsina-B na 

superfície celular pode iniciar uma cascata proteolítica, levando à degradação da 

matriz e propiciando futura invasão tumoral (Roshy et al., 2003).  

Nagaraj e Zacharias (2007) demonstraram que a exposição à fumaça 

concentrada de cigarro, no câncer de boca, aumenta a expressão da Catepsina-B e 

o fenótipo invasivo das células neoplásicas, quando expostas a este agente 

agressor. Este aumento da capacidade invasiva das células expostas ao cigarro 

pode não ser atribuído somente à Catepsina B, já que os carcinógenos encontrados 

na fumaça do cigarro aumentam a expressão da MMP (metaloproteinases) que 

indiretamente ativa a Catepsina B. A inibição da expressão de Catepsina B e MMP-9 

em glioblastomas diminuem o fenótipo invasivo da célula tumoral (Lakka et al., 

2004).  

Com estes dados pode-se inferir que, cessado o consumo de tabaco, cessa a 

atuação dos carcinógenos na mucosa laríngea, havendo consequente diminuição da 

ativação das metaloproteinases e da Catepsina-B. Neste caso, os baixos níveis do 

seu IE podem significar um melhor prognóstico nas leucoplasias de alto grau. 

Em relação ao IE dos marcadores e à variável consumo ou não de bebida 

alcoólica, não foi encontrada nenhuma diferença estatisticamente significante entre 

os pacientes deste estudo, ou seja, o consumo de bebidas alcoólicas não alterou o 

status do IE da Catepsina-B e da E-caderina nos pacientes com leucoplasia de 

prega vocal. 

 Bosatra et al. (1997) relatam que, no segmento da cabeça e do pescoço, o 

grande consumo de bebida alcoólica, em associação ao tabaco, teria uma 
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significância direta com a evolução  da displasia à malignidade. Por outro lado 

Schlecht et al. (1999) enfatizam que o efeito do álcool é baixo no câncer de laringe e 

que o tabaco tem um efeito mais pronunciado, até mesmo em pacientes expostos a 

baixos níveis de fumaça. Segundo estes autores, isto sustenta a hipótese de que a 

localização anatômica parece influir no fator de risco, de acordo com o grau de 

exposição e interação no epitélio em que são expostos os carcinógenos do tabaco.  

Quando analisada a variável refluxo faringolaríngeo, observa-se que houve 

diferença, estatisticamente significante, apenas em relação ao índice de expressão 

da Catepsina-B, sendo que, nos pacientes sem refluxo, o valor do I.E é, em média, 

maior do que nos de pacientes com refluxo, sem relação com o tipo de lesão. 

Cooper et al. (2000) relatam que o refluxo faringolaríngeo é um fator de risco 

bem conhecido no desenvolvimento da inflamação aguda e crônica da laringe, e 

pode apresentar-se como um importante fator de risco na patogênese do carcinoma 

das vias aéreas superiores. Neste caso o suco gástrico alcançaria a laringe e a 

faringe, induzindo a formação de lesões que podem evoluir para neoplasia maligna. 

Os autores encontraram no refluxo faringolaríngeo um evento comum a quase todos 

os pacientes com câncer de cabeça e pescoço. 

Lewin et al. (2003) não encontraram nenhuma relação entre o cigarro e o 

refluxo faringolaríngeo, mostrando que nestes casos o refluxo não tem associação 

com o uso de tabaco. Estes achados, segundo os autores, implicam que o efeito do 

refluxo faringolaríngeo na carcinogenese da laringe possa ser independente de 

outras variáveis.   

A alteração da Catepsina B tem sido associada a diversas patologias, tanto 

benignas como malignas. Sabe-se que sua expressão está mais acentuada nas 

neoplasias malignas, predominantemente nas células localizadas na periferia dos 

tumores invasivos. Nas células normais, a Catepsina B está localizada nos 

lisossomos próximos ao núcleo, contudo, nas células neoplásicas, esta enzima 

lisossomal está localizada tanto nas vesículas perinucleares como nas vesículas 

localizadas na periferia celular. Sua atividade encontra-se aumentada em Ph ácido 

(em torno de 4,5 a 5,5) e, nestas circunstâncias, os lisossomos tendem a 
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movimentar-se e acumular-se na superfície celular, coordenados pelas proteínas 

motoras, Dineina e Kinesina (Roshy et al., 2003; Giusti et al., 2008). 

Nos pacientes com evidências de refluxo faringolaríngeo, ocorre alteração no 

Ph da mucosa faríngea e laríngea e, com isto, os ambientes extracelular - interstício 

- e intracelular destes tecidos encontram-se em Ph ácido.  Frente a esta nova 

situação, acredita-se que ocorra uma redistribuição da Catepsina-B da região 

perinuclear para a periferia da célula, coordenada pelas proteínas motoras. Assim, 

ter-se-ia um maior gradiente de Catepsina-B na membrana celular,e posteriormente 

na matriz exracelular com consequente diminuição da mesma no citoplasma, 

justificando o menor IE da Catepsina-B intracelular encontrada nos pacientes com 

evidências de refluxo. 

O acúmulo desta enzima na periferia celular e sua posterior ativação no 

interstício podem representar um importante papel na transição da lesão pré-

maligna, não invasiva, para lesão maligna, invasiva. A catepsina B na superfície 

celular pode facilitar a proteólise tanto pela degradação direta da matriz 

extracelular, como pela ativação de outras proteases que iniciarão a 

cascata proteolítica (Buck et al., 1992; Mai et al., 2000).  

Uma vez que a mobilização desta enzima não é ativada em Ph fisiológico, 

podemos inferir que, na ausência de um Ph ácido, a Catepsina B não se mobiliza 

para a membrana plasmática e, portanto, não tem uma ativação e atuação na 

degradação da matriz extracelular.  

A Catepsina B em Ph neutro, tanto no tecido normal como no tecido tumoral, 

perde sua atividade e sofre posterior autodegradação. Por outro lado, a dissolução 

focal das proteínas da matriz extracelular pela Catepsina B ocorre mais rapidamente 

em Ph  ácido (Buck et al., 1992; Giusti et al., 2008). 

Quando comparados os índices de expressão da Catepsina-B e da E-

caderina com a variável recidiva local da doença, entre todos os pacientes, houve 

diferença estatisticamente significante apenas em relação ao IE da E-caderina,  nos 

pacientes com recidiva, evidenciando que neste grupo o valor do seu I.E é maior do 

que no grupo de pacientes sem recidiva (Tabela 18,Anexo 18). 
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Schipper et al. (1991) encontraram, nos pacientes com carcinoma pouco 

diferenciado de cabeça e pescoço, uma diminuição acentuada da expressão de E-

caderina. Por outro lado, nos tumores moderadamente diferenciados, estes valores 

encontravam-se em níveis intermediários e, no carcinoma bem diferenciado, a 

presença desta proteína era  tão expressiva quanto no tecido epitelial normal. 

Franchi et al. (1996) observaram que, em pacientes com carcinoma 

espinocelular de laringe, a baixa expressão de E-caderina estava, significativamente, 

relacionada com a presença de linfonodos metástaticos ocultos, sugerindo um 

importante papel da diminuição desta proteína no processo de metástase cervical.  

Para Shiozaki et al. (1996) a redução acentuada da expressão da E-caderina 

é mais evidente nos tumores com crescimento infiltrativo do que nos tumores  

superficiais. 

Existe uma relação entre os níveis de expressão de E-caderina  e o grau de 

diferenciação celular no câncer de laringe, onde o carcinoma bem e moderadamente 

diferenciado apresentam-se com níveis normais ou aumentados de E-caderina e 

comportamento  menos agressivo em relação ao carcinoma pouco diferenciado. A 

diminuição da quantificação desta proteína estaria relacionada, com a diminuição da 

diferenciação histológica deste tumor e consequente agressividade da lesão. (Frixen 

et al., 1991; Liu et al., 1997;Rodrigo et al. 2002, Mittari et al., 2005) 

Sabe-se que a perda da função da adesão celular, na maioria dos tumores 

malignos, não está relacionada somente com diminuição da presença da E-caderina 

na superfície celular, mas também com a diminuição da sua interação com as 

proteínas citoplasmáticas alfa e beta catenina. A diminuição da expressão de E-

caderina na membrana plasmática também está condicionada com a sua diminuição 

no citoplasma (Andrews et al., 1997). 

Wijnhoven et  al. (2000) também enfatizam que, para a manutenção da 

integridade da adesão celular, é necessária a existência do complexo E-caderina – 

Catenina (alfa e beta –catenina). A expressão destas proteínas está presente e bem 

evidente no câncer bem diferenciado, que ainda mantém um certo grau de adesão 

celular e é menos invasivo, mas está reduzida em tumores pouco diferenciados que 

perdem a adesão celular e mostram  comportamento mais invasivo e agressivo. 
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 A redução da expressão de E-caderina pode ser causada por uma mutação 

na estrutura do seu gene, localizado no cromossomo 16. Esta alteração genética 

pode romper a interação do sistema Caderina-Catenina que, também, participa no 

processo de adesão celular. Este fato tem sido relacionado como um dos possíveis 

mecanismos da redução expressiva da E-caderina, que é uma das características 

marcantes da célula em transformação para malignidade e fator primordial para a 

disseminação da célula neoplásica do sítio primário para outras regiões do 

organismo humano, bem como para a diferenciação celular. A função da E-caderina 

na adesão celular é extremamente dependente da sua capacidade de interagir com 

as proteínas citoplasmáticas alfa e beta-catenina (Shiozaki et al., 1996; Andrews et 

al., 1997; Hirohashi, 1998; Hajra, Fearon, 2002).  

Podemos supor com estas inferências que a expressão da E-caderina oscila 

durante as diversas etapas da carcinogênese. A instabilidade de flutuação da sua 

expressão estaria condicionada à presença de alguns outros fatores ainda não 

conhecidos. Nas displasias - leve, moderada, severa - e carcinoma in situ, ainda não 

ocorreram alterações na estrutura genética desta proteína e, possivelmente, nesta 

fase, a E-caderina mantém-se com uma tendência de expressão normal ou 

ligeiramente aumentada, mantendo sua interação com as proteínas citoplasmáticas 

alfa e beta-catenina, necessária para manter a integridade e a função dos tecidos 

epiteliais.  

Em uma fase mais tardia, quando a célula adquire novos eventos moleculares 

e prossegue na carcinogênese, observa-se uma redução significativa da expressão 

de E-caderina, desestabilização e prejuízo do complexo caderina-catenina, 

diminuição da adesão célula-célula, perda de sinais do controle de crescimento 

celular e desorganização tecidual. Estes fatos promovem a mudança no fenótipo do 

tecido epitelial pré-invasivo para carcinoma infiltrativo (Frixen et al., 1991; Murata-

Kamiya et al., 2007; Rodrigo et al., 2007). 

Acreditamos que nas leucoplasias de prega vocal, a expressão aumentada de 

E-caderina seria uma forma de manter a integridade do complexo Caderina-

Catenina e aumentar a adesão célula-celula diante do estresse celular, ocasionado 

pelos vários fatores de agressão a este tecido. Este mecanismo poderia predispor, 

por via ainda não esclarecida, a recidiva local. Os resultados deste trabalho apontam 
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a E-caderina como um potencial marcador de recidiva para as lesões leucoplásicas 

da prega vocal.  

Novas pesquisas com diferentes e múltiplos marcadores tumorais são 

necessárias e desejáveis para melhor entender os mecanismos que regulam a 

proliferação e diferenciação celular nas lesões leucoplásicas de prega vocal. 

Estudos correlacionando aspectos clínicos, epidemiológicos e histopatológicos com 

marcadores biológicos poderão, no futuro, orientar a prevenção e o tratamento 

clínico-cirúrgico, com menor sequela para os pacientes.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 .  C O N C L U S Õ E S  
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Considerando os resultados deste trabalho, pode-se concluir que: 

 

1. Os pacientes com displasia moderada, severa e carcinoma in situ,com 

elevado índice de expressão de Catepsina-B  e que tenham o hábito do 

tabagismo, estão mais propensos à recidiva local.   

2. Os pacientes com sinais sugestivos da síndrome faringolaríngea do 

refluxo apresentam índices de expressão mais baixos de Catepsina-B, 

independente da lesão histológica. 

3. O aumento no índice de expressão para Catepsina-B no grupo com 

lesões de alto grau aponta esta proteína como potencial marcador de  

recidiva para as lesões leucoplásicas da prega vocal.   

4. O índice de expressão da E-caderina encontra-se aumentado entre os 

pacientes com leucoplasia de prega vocal que recidivaram após 

tratamento inicial.  
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Anexo 1 

 
Pacientes portadores de leucoplasia de prega vocal pertencentes ao Grupo A 
(Baixo grau), segundo sexo, idade, (IE) Catepsina-B, consumo de tabaco e 
álcool, presença de refluxo e recidiva local 

 
Grupos A (Catepsina–B) 

Paciente Sexo Idade I.E 
Catepsina-B 

Fuma N Bebe N Refluxo Recidiva 

1a M 77 83,30 Não 0 Sim +1 Sim Não 

2a M 57 125,60 Não 0 Sim +1 Sim Sim 

3a M 67 121,80 Sim +4 Sim +1 Sim Sim 

4a M 81 47,90 Não 0 Sim +1 Sim Não 

5a M 54 27,20 Sim +1 Sim +4 Sim Não 

6a M 54 64,90 Sim +4 Sim +1 Sim Não 

7a F 60 160,20 Não 0 Sim +2 Sim Não 

8a F 47 148,60 Sim +4 Não 0 Não Não 

9a M 53 146,90 Sim +2 Não 0 Não Não 

    10a M 60 65,70 Sim +2 Sim +4 Sim Não 

11a M 51 160,60 Sim +3 Sim +1 Sim Sim 

12a M 27 84,90 Não 0 Sim +1 Não Não 

13a M 54 68,30 Não 0 Sim +1 Sim Sim 

14a M 54 179,60 Sim +4 Sim +1 Não Não 

15a M 84 54,23 Não 0 Não 0 Não Sim 

16a M 45 151,40 Sim +2 Sim +1 Não Não 
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Anexo 2 
 

Pacientes portadores de leucoplasia de prega vocal pertencentes ao  Grupo A 
(Baixo grau), segundo sexo,idade, (IE) E-caderina, consumo de tabaco e álcool, 
presença de refluxo e recidiva local. 
 

Grupo A ( E-caderina ) 

 

 

 

 

 

Paciente Sexo Idade I.E  E-caderina Fuma N Bebe N Refluxo Recidiva 

1a M 77 38,50 Não 0 Sim +1 Sim Não 

2a M 57 100,00 Não 0 Sim +1 Sim Sim 

3a M 67 84,57 Sim +4 Sim +1 Sim Sim 

4a M 81 19,88 Não 0 Sim +1 Sim Não 

5a M 54 11,29 Sim +1 Sim +4 Sim Não 

6a M 54 104,80 Sim +4 Sim +1 Sim Não 

7a F 60 93,00 Não 0 Sim +2 Sim Não 

8a F 47 61,66 Sim +4 Não 0 Não Não 

9a M 53 31,40 Sim +2 Não 0 Não Não 

10a M 60 122,10 Sim +2 Sim +4 Sim Não 

11a M 51 137,80 Sim +3 Sim +1 Sim Sim 

12a M 27 126,00 Não 0 Sim +1 Não Não 

13a M 54 148,00 Não 0 Sim +1 Sim Sim 

14a M 54 85,80 Sim +4 Sim +1 Não Não 

15a M 84 22,50 Não 0 Não 0 Não Sim 

16a M 45 36,00 Sim +2 Sim +1 Não Não 
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Anexo 3 
 

Pacientes portadores de leucoplasia de prega vocal pertencentes ao Grupo B 
(Alto grau), segundo sexo, idade, (IE) Catepsina-B, consumo de tabaco e 
álcool, presença de refluxo e recidiva local. 
 

Grupo B (Catepsina-B) 

Paciente Sexo Idade I.E 
Catepsina-B 

Fuma N Bebe N Refluxo Recidiva 

1b M 44 103,60 Sim +1 Sim +1 Sim Sim 

2b M 43 137,60 Sim +1 Não 0 Sim Sim 

3b M 60 92,20 Sim +4 Sim +2 Sim Não 

4b M 71 189,80 Sim +1 Sim +1 Não Sim 

5b M 70 82,30 Não 0 Sim +1 Sim Não 

6b M 60 56,20 Sim +4 Não 0 Sim Não 

7b M 64 117,70 Sim +1 Não 0 Sim Sim 

8b M 55 131,60 Sim +2 Sim +1 Sim Sim 

9b F 82 136,90 Não 0 Não 0 Sim Sim 

10b M 63 157,60 Sim +1 Sim +1 Sim Sim 

11b M 59 131,40 Sim +4 Sim +1 Não Sim 

12b M 35 90,90 Sim +1 Sim +1 Sim Sim 

13b M 66 25,00 Não 0 Sim +1 Sim Sim 

14b M 72 94,30 Não 0 Não 0 Não Sim 

15b M 64 158,10 Sim +3 Sim +1 Não Sim 

16b M 67 117,00 Não 0 Não 0 Não Sim 
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Anexo 4 
 

Pacientes portadores de leucoplasia de prega vocal pertencentes ao  Grupo B 
(Alto grau), segundo sexo, idade, (IE) E-caderina, consumo de tabaco e álcool, 
presença de refluxo e recidiva local. 
 
Grupo B (E-caderina) 

Paciente Sexo Idade I.E 
E-caderina 

Fuma N Bebe N Refluxo Recidiva 

1b M 44 130,90 Sim +1 Sim +1 Sim Sim 

     2b M 43 105,60 Sim +1 Não 0 Sim Sim 

3b M 60 47,77 Sim +4 Sim +2 Sim Não 

4b M 71 146,20 Sim +1 Sim +1 Não Sim 

     5b M 70 66,10 Não 0 Sim +1 Sim Não 

6b M 60 128,90 Sim +4 Não 0 Sim Não 

7b M 64 76,93 Sim +1 Não 0 Sim Sim 

8b M 55 126,50 Sim +2 Sim +1 Sim Sim 

9b F 82 89,47 Não 0 Não 0 Sim Sim 

10b M 63 103,03 Sim +1 Sim +1 Sim Sim 

11b M 59 82,30 Sim +4 Sim +1 Não Sim 

12b M 35 101,80 Sim +1 Sim +1 Sim Sim 

13b M 66 68,70 Não 0 Sim +1 Sim Sim 

14b M 72 114,80 Não 0 Não 0 Não Sim 

15b M 64 81,92 Sim +3 Sim +1 Não Sim 

16b M 67 59,10 Não 0 Não 0 Não Sim 
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Anexo 5 
 

Distribuição dos pacientes portadores de Leucoplasia de prega vocal, segundo 
consumo de cigarros por dia. 

Quantidade de cigarros consumido/dia  n % 

+ 7 35 

++ 4 20 

+++ 2 10 

++++ 7 35 

Total 20 100 

 

 

 
Anexo 6 

 
Distribuição dos pacientes portadores de Leucoplasia de prega vocal, segundo 
consumo de bebida alcoólica por dia. 

 Quantidade de bebida consumida /dia n % 

+ 19 82,6 

++ 2 8,7 

++++ 2 8,7 

Total 23 100 
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Anexo 7 
 

Distribuição do índice de expressão do marcador Catepsina-B, entre os 
pacientes que fumam e que não fumam, separadamente para cada grupo.  
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Anexo 8 

 
Distribuição do índice de expressão do marcador Catepsina-B, entre os 
pacientes que consomem e que não consomem bebida alcoólica, 
separadamente para cada grupo.  
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Anexo 9 

 
Distribuição do índice de expressão do marcador Catepsina-B, entre os 
pacientes com e sem sinais da síndrome faringolaríngea do refluxo, 
separadamente para cada grupo. 
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Anexo 10 

 
Distribuição do índice de expressão do marcador Catepsina-B entre os 
pacientes com e sem recidiva, separadamente para cada grupo. 
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Anexo 11 

 
Distribuição do índice de expressão da E-caderina, entre os pacientes que 
fumam e que não fumam, separadamente para cada grupo.  
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Anexo 12 
 
Distribuição do índice de expressão da E-caderina, entre os pacientes que 
consomem e não consomem bebioda alcoolica separadamente para cada 
grupo 
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Anexo 13 

 
Distribuição do índice de expressão da E-caderina, entre os pacientes com e 
sem sinais da síndrome faringolaríngea do refluxo, separadamente para cada 
grupo.  
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Anexo 14 

 
Distribuição do índice de expressão da E-caderina, entre os pacientes com e 
sem recidiva, separadamente para cada grupo.  
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Anexo 15 
 
Distribuição do índice de expressão da Catepsina-B, entre os pacientes que 
Fumam e que não Fumam 
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Anexo 16 

 
Distribuição do índice de expressão da Catepsina-B entre os pacientes que 
consomem bebida alcoólica e não consomem 

 
 

Distribuição do índice de expressão da E-caderina, entre os pacientes que 
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Anexo 17 
 
Distribuição do índice de expressão da Catepsina-B, entre os pacientes com e 
sem sinais sugestivos da síndrome faringolaríngea do refluxo 

 
 

 
Distribuição do índice de expressão da E-caderina, entre os pacientes com e 
sem sinais sugestivos da síndrome faringolaríngea do refluxo 
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Anexo 18 
 

Distribuição do índice da expressão da Catepsina-B, entre os pacientes com e 
sem recidiva. 
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Abstract 
 

Introduction: Early identification of vocal fold leukoplakia with risk for 

malignancy is a controversial subject and difficult in terms of diagnosis. 

Histological changes that may predispose to this irreversible malignant 

transformation remain as undefined lesions in the larynx. With the analysis of 

immunohistochemical parameters and the discovery of a biological marker 

able to identify these early lesions, a more effective early treatment can be 

provided, which can result in the preservation of phonatory organ. Objective: 

To analyze the immunohistochemical protein expression of cathepsin B-and E-

Cadherin in leukoplakia of the vocal fold and correlate them with clinical data, 

epidemiology and prognosis of the disease. Method: We retrospectively 

evaluated 32 patients with leukoplakia of the vocal folds in the Institute of 

Larynx- city of Sao Paulo- diagnosed through laryngoscopy and treated with 

surgery during 2000 to 2004. Patients were divided into two groups according 

to histological results, Group A (Low Grade, n = 16) and Group B (High Grade, 

n = 16). Slides added by anti-cathepsin-B and anti-E-cadherin were obtained 

from paraffin blocks for subsequent reading of markers through Imagna-

ImageLab processing. The quantitative expression of cathepsin B-and E-

cadherin was evaluated according to the coloration intensity and tissue 

distribution. The expression index (EI) of each marker was correlated to 

patient´s lifestyle (use of tobacco and alcohol), signs of gastroesophageal 

reflux disease and local recurrence of the lesion in two separate groups and 

among all patients. Results: In the descriptive analysis, the vocal fold 

leukoplakia showed more intensity in men who had frequent habit of smoking 

and alcohol consumption. These patients had high levels suggestive of signs 

of gastroesophageal reflux disease and local recurrence of the lesion after 

initial treatment. Statistical analysis comparing the levels of expression (IE) of 

the markers between the groups (A and B), patients with local recurrence in 

Group B (High Grade) had higher IE for cathepsin-B. In the statistical analysis 

of IE markers among all patients without histological differentiation, the IE of 



 

 

cathepsin-B was higher among smokers and those with no signs suggestive of 

reflux. In the same analysis, E-cadherin was higher in all patients with local 

recurrence. Conclusion: Smoking patients who have moderate or severe 

dysplasia, carcinoma in situ and high levels of cathepsin-B were more 

susceptible to local recurrence of disease. Those with signs suggestive of 

gastroesophageal reflux disease had lower IE of cathepsin-B, independent of 

histologic differentiation. The increase in cathepsin-B expression, for high 

grade lesions group, indicates this protein as a possible marker of 

aggressiveness to leukoplastic vocal cord lesions. The rate of expression of E-

cadherin is shown as a potential marker for recurrence of leukoplastic vocal 

fold lesions 
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