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O carcinoma do lábio é o segundo tipo mais comum de cancro oral. A exposição ao 

sol e os hábitos tabágicos constituem os factores etiológicos mais importantes. Afecta 

geralmente homens acima dos 50 anos de idade e, em 95% dos casos, a maioria dos 

tumores localizam-se no lábio inferior. Em 2004, no norte de Portugal, a taxa de incidência 

de cancro do lábio foi de 1.6 pessoas por 100.000 habitantes, tendo sido registados 67 

novos casos. Na altura do diagnóstico, 7% dos tumores bem diferenciados apresentam 

metástases ganglionares, subindo para 23%, no caso de tumores moderadamente 

diferenciados e 35% para os tumores indiferenciados. A metastização ganglionar, quando 

presente, provoca um decréscimo de 50% na sobrevivência. Outros factores que 

influenciam o prognóstico incluem a presença de invasão vascular e linfática e de invasão 

perineural. 

A angiogénese é um fenómeno biológico crítico no processo de metastização. Por 

outro lado, a linfangiogénese tumoral não está ainda completamente caracterizada, 

particularmente no que se refere ao seu mecanismo indutor, ao momento em que a 

permeação vascular linfática ocorre e ao seu real impacto na progressão maligna. No 

entanto, a ocorrência de metastização ganglionar é um factor determinante no que se 

refere ao prognóstico e à opção terapêutica. Neste sentido, pretendeu-se estudar o 

significado clínico e prognóstico dos fenómenos de linfangiogénese e de angiogénese no 

carcinoma espinocelular do lábio, bem como o envolvimento de vasos linfáticos e/ou 

sanguíneos na disseminação maligna. 
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O presente estudo avalia as variáveis clinico-patológicas com significado 

prognóstico no cancro do lábio (n=73) e a densidade vascular sanguínea e linfática nos 

tumores, nomeadamente na região intratumoral e peritumoral. Os cortes histológicos 

foram marcados imuno-histoquimicamente por anticorpos específicos, anti-CD34 e D2-40, 

e as densidades sanguínea e linfática, respectivamente, foram avaliadas por dois métodos 

de contagem (Weidner e Chalkley). 

O estádio III, a permeação perineural e a localização do tumor à comissura labial 

são factores de prognóstico no carcinoma do lábio, associando-se a uma sobrevivência 

global e a uma sobrevivência livre de doença, aos 3 anos, significativamente menores. A 

densidade vascular sanguínea global, intratumoral ou peritumoral, não se revelou factor 

de prognóstico na análise univariada. Assim, a angiogénese é o resultado de processos 

biológicos de significado distinto, não tendo necessariamente uma tradução no 

prognóstico. A linfangiogénese está presente nos tumores do lábio porém, não 

apresentou significado prognóstico. O processo de linfangiogénese aparenta ser um 

evento precoce e está associado à homeostasia tumoral permitindo que a pressão 

intersticial no seio do tumor, resultante da acumulação de líquido no espaço intercelular, 

não ponha em risco a sobrevivência das células tumorais e promova mecanismos de 

drenagem capazes de diminuir pressões intersticiais críticas. 

A angiogénese e a linfangiogénese são fenómenos biológicos que podem 

representar alvos terapêuticos úteis no tratamento de doentes com carcinoma do lábio. 
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Lip cancer is the second most common type of oral cancer. Sun exposure and 

tobacco habits are the most important aethiologic factors. It normally affects men over 

the age of 50 and in 95% of the cases the majority of the tumours are located in the lower 

lip. In northern Portugal in 2004, 67 new cases of lip cancer and an incidence rate of 1.6 

persons per 100.000 habitants were recorded. When diagnosed, 7% of well differentiated 

tumours present node metastasis, rising to 23% in undifferentiated tumours. The 

presence of node metastasis decreases survival in 50%. Other influencing factors on 

prognosis are the presence of vascular and lymphatic invasion and the perineural invasion. 

Angiogenesis is essential for metastasis. Conversely, tumoral lymphangiogenesis is 

not fully characterized, especially in relation to its trigger mechanism and to the role of 

lymphatic invasion in malignant progression. However, lymph node metastasis is a key 

factor in prognosis and therapeutic decision. The aim of the current study was to clarify 

the clinic and prognostic significance of lymphangiogenesis and angiogenesis in lip 

squamous cell carcinoma, and the involvement of lymphatic and/or blood vessels in 

malignant dissemination. 

Our study assessed the clinico-pathological features with prognostic value in lip 

cancer (n=73) as well as the blood and lymphatic vessel density on the intra and 

peritumoral areas. Tissue sections were immunostained with specific antibodies, anti-

CD34 and D2-40, and the blood and lymphatic vessel density, respectively, were assessed 

by two counting methods (Weidner and Chalkley). 
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 Stage III, perineural invasion and tumours localized on the lip commissure 

revealed as prognostic factors as they were associated with a significantly lower overall 

and disease-free survivals. Total blood vessel density, intra or peritumoral, had no 

prognostic value on the univariate analysis. Consequently, angiogenesis is the result of 

biological steps with different meanings and does not necessarily translate on prognosis. 

Lymphangiogenesis, although present on lip cancer, did not show prognostic value. This 

biological process appears to be an early event associated with tumour homeostasis that 

prevents interstitial pressure from jeopardizing the survival of cancer cells by providing 

draining mechanisms able to prevent critical interstitial pressures.  

Both angiogenesis and lymphangiogenesis are biological processes that may 

represent useful therapeutic targets on the treatment of patients with lip cancer. 
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1.1. CANCRO – CONCEITOS GERAIS 

 

A multiplicação celular é um processo biológico regulado pelas necessidades 

específicas do organismo. Durante as fases iniciais do desenvolvimento, a multiplicação 

excede a morte celular com a finalidade de promover o aumento de tamanho do 

organismo; no estado adulto, estes dois processos atingem um estado de equilíbrio. Para 

alguns tipos celulares a renovação é rápida, como é o caso das células intestinais, para 

outros essa renovação ocorre mais lentamente, como são exemplo os eritrócitos1.  

Ocasionalmente, o delicado controlo que regula a multiplicação celular é quebrado 

e a célula começa a crescer e a proliferar de forma desregulada, insensível aos 

mecanismos usuais de controlo (Figura 1)2. Surge assim, a célula maligna. A um primeiro 

nível, genes-chave como os que controlam o crescimento e a multiplicação das células 

(protooncogenes e genes supressores) são alterados por processos endógenos e/ou por 

agentes carcinogénicos3, 4, 5. Algumas mutações inactivantes ocorrem em genes 

responsáveis pela manutenção da integridade do genoma, facilitando a aquisição de 

alterações adicionais4. 
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O crescimento selectivo e autónomo das células alteradas promove o 

aparecimento de uma nova estrutura – a neoplasia. Surgem variantes celulares capazes de 

invadir estruturas vizinhas e/ou de se disseminar através dos vasos sanguíneos e dos 

canais linfáticos para outros órgãos. A carcinogénese é, assim, um processo multifásico, 

com expressão tanto a nível genotípico como fenotípico1, 4.  

Em 2006, registaram-se 3.191.600 novos casos de cancro na Europa e um total de 

1.703.000 mortes pela mesma doença, evidenciando uma subida de 300.000 novos casos 

desde 20046. Em Portugal, o cancro é a segunda causa de morte (21,7%), sendo apenas 

ultrapassado pelas patologias cardiovasculares (32.2%)7. Neste país, as taxas de incidência 

e mortalidade por cancro têm aumentado progressivamente nas últimas três décadas (em 

1960, 6% das mortes ocorreram devido a tumores malignos; em 1998, a taxa de 

mortalidade ascendeu aos 20%)8.  

 
 

Figura 1. Capacidades adquiridas pelas 
células malignas (adaptado de Hanahan 
D, 2000)2. 
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1.2. CARCINOMA DO LÁBIO 

 1.2.1. Morfologia 

Os lábios formam uma estrutura juncional, uma zona de transição entre a pele 

facial e a mucosa da cavidade oral. Mantêm a competência oral e actuam como um 

esfíncter oral móvel que regula a passagem de materiais para o interior e o exterior da 

cavidade oral (figura 2)9.  

Intervêm na mastigação e na articulação, são importantes do ponto de vista 

estético, contribuindo para a aparência e expressão facial, sendo também responsáveis 

por funções de interacção social como é, por exemplo, o sorriso. A musculatura labial é 

derivada do segundo arco branquial. O músculo orbicular é um esfíncter presente no 

interior do lábio e que engloba a abertura oral. Este músculo estende-se em direcção à 

 
 

Figura 2. Lábio inferior (corte 
transversal). O – mucosa oral; V – bordo 
livre do lábio; M – músculo esquelético; 
G – glândulas salivares 9. 
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columela do nariz, fixando-se à espinha nasal anterior e para baixo em direcção à região 

mentoniana, interdigitando-se com os músculos mentonianos. Vários pares de músculos 

envolvidos na expressão facial encontram-se inseridos na região lateral contribuindo para 

a competência oral e para a diversidade de expressões faciais. O maior suplemento de 

sangue é assegurado por ramificações da artéria facial, incluindo as artérias labiais 

superior e inferior. Estes vasos circundam a boca entre o músculo orbicular e a submucosa 

do lábio10. Os lábios formam a fronteira anterior do vestíbulo oral. De acordo com o AJCC 

(American Joint Committee on Cancer), o lábio inclui as superfícies avermelhadas 

contactam entre si11. Desta forma, o cancro do lábio refere-se apenas às neoplasias 

malignas epiteliais que têm origem no designado bordo livre do lábio. As enervações 

sensoriais e motoras do lábio encontram-se separadas. O ramo labial superior do nervo 

infraorbital fornece a sensação à pele e mucosa do lábio superior, o ramo bucal à 

comissura oral e o ramo labial inferior do nervo mental fornece sensação ao lábio inferior. 

O nervo facial enerva o lábio, o ramo bucal do nervo facial ministra a musculatura do lábio 

superior enquanto que o ramo mandibular marginal enerva a musculatura do lábio 

inferior10.  
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 1.2.2. Epidemiologia, diagnóstico e sobrevivência  

 O carcinoma do lábio é o segundo tipo mais comum de cancro oral. Nos Estados 

Unidos da América são registados 3.600 novos casos por ano (1.8 pessoas por 100.000 

habitantes)12. Esta neoplasia afecta geralmente homens acima dos 50 anos de idade e, em 

95% dos casos, a maioria dos tumores localizam-se no lábio inferior. Em 2004, no norte de 

Portugal, a taxa de incidência de cancro do lábio foi de 1.6 pessoas por 100.000 

habitantes, tendo sido registados 67 novos casos (42 em homens e 25 em mulheres)13. 

 Hábitos tabágicos, à semelhança do que se verifica nas neoplasias do tracto 

aerodigestivo superior, constituem um importante factor etiológico, sendo a frequência 

deste carcinoma mais elevada em fumadores de cachimbo. A exposição ao sol é também 

um factor de risco, reflectindo-se na elevada prevalência observada em agricultores e 

outros profissionais frequentemente expostos ao sol. Os indivíduos geneticamente mais 

susceptíveis de desenvolver cancro de pele após exposição solar, apresentam também um 

risco acrescido de desenvolver cancro do lábio. O tipo histológico mais frequente é o 

carcinoma espinocelular14.  

 Na maioria dos casos, a manifestação clínica apresenta-se como uma lesão 

exofítica no lábio inferior, com sangramento e sensação de dor ocasionais. O seu 

crescimento é lento e, devido à visibilidade das lesões, o seu diagnóstico é feito 

precocemente. Na altura do diagnóstico, cerca de 90% localizam-se no lábio inferior, são 

bem diferenciados e com um tamanho aproximado de 1 cm; 5% afectam o lábio superior e 

1 a 2% afectam a comissura e o lábio adjacente12. 
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O envolvimento linfático é pouco frequente e apenas 5 a 10% dos doentes 

apresentam metástases ganglionares aquando do diagnóstico. A linfa proveniente do lábio 

superior e das zonas laterais do lábio inferior passa primeiramente pelos gânglios 

linfáticos submandibulares, enquanto que a drenagem linfática da parte central da pele do 

lábio inferior ocorre para os gânglios submentonianos (figura 3)10. Nos tumores do lábio 

inferior, os gânglios linfáticos mais frequentemente afectados são os do grupo 

submandibular e submentoniano, seguidos pelo grupo jugular superior. Além disso, 

também pode ocorrer disseminação linfática bilateral. Em tumores que afectam o lábio 

superior e a comissura, a implicação linfática pode ser mais extensiva disseminando-se aos 

gânglios pré-auriculares, infra-parotídeos, sub-mandibulares e ao músculo bucinador 

homolateral e daí para os gânglios do grupo jugular superior.  

A incidência de metástases ganglionares depende fundamentalmente do grau 

histológico e no estádio, sendo mais frequentes em tumores de estádio avançado e pouco 

Figura 3. Principais grupos ganglionares envolvidos 
na drenagem linfática do lábio (adaptado de Moore 
KL, 1999)10. 
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diferenciados15. Na altura do diagnóstico, 7% dos tumores bem diferenciados apresentam 

metástases ganglionares, subindo para 23%, no caso de tumores moderadamente 

diferenciados e 35% para os tumores indiferenciados. Dependendo do tamanho do tumor, 

as metástases ganglionares verificam-se em 5% dos T1, 52% dos T2 e podem atingir 

frequências de 73% nos T312. A metastização à distância é muito rara no carcinoma do 

lábio, ocorrendo em casos de tumores extensos e sem controlo local. 

O prognóstico destes tumores depende fundamentalmente da sua dimensão. Os 

tumores T1 têm taxas de sobrevivência aos 5 anos de 90%-95%, os T2 de 75%-85%, 

enquanto que os T3-T4 apresentam uma descida mais drástica na taxa de sobrevivência 

dependendo da existência de envolvimento ganglionar. Nos estádios I e II, o controlo local 

aos 5 anos é de 94%, no estádio III é de 90%, descendo para os 47% no estádio IV. Outros 

factores que influenciam o prognóstico englobam a metastização ganglionar, que quando 

presente provoca um decréscimo de 50% na sobrevivência, a presença de invasão vascular 

e linfática e de invasão perineural. A idade também tem sido considerada uma influência 

importante no prognóstico, uma vez que os doentes mais novos apresentam geralmente 

doença mais agressiva12.   
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1.2.3. Tratamento 

Nos estádios iniciais, a cirurgia e a radioterapia são os tratamentos de eleição. A 

escolha do tratamento depende do tamanho do tumor, do local e dos resultados 

funcionais e estéticos esperados para cada opção terapêutica. Nas lesões mais pequenas, 

em que a excisão é fácil, a cirurgia pode ser o tratamento escolhido. No entanto, em 

lesões próximas da comissura, é indicada a braquiterapia por melhor conservar a estética 

e função do lábio. Em tumores de estádio avançado (III-IV), a cirurgia pode ser o 

tratamento de escolha necessitando de reconstrução e, por vezes, de radioterapia. Em 

tumores T3-T4 N0 e naqueles com diagnóstico clínico de envolvimento ganglionar, é 

recomendada uma linfadenectomia do pescoço. Em tumores muito avançados em que a 

cirurgia não é possível, a única opção terapêutica consiste exclusivamente na radioterapia 

externa ou em associação com quimioterapia. Quando o tumor envolve o osso, o controlo 

local e a sobrevivência são menores. Nos casos tratados com cirurgia ou radioterapia 

realizadas com intuito curativo, o controlo local é atingido em 50% dos casos e a 

sobrevivência aos 5 anos é de 30%12. 
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1.3. SISTEMA VASCULAR LINFÁTICO 

1.3.1. Características estruturais e funcionais  

O sistema linfático controla a homeostasia dos fluidos internos através da 

drenagem da linfa, rica em proteínas, de tecidos e órgãos e devolvendo-a ao sistema 

vascular sanguíneo para recirculação. Apresenta também um papel importante na 

absorção de lípidos ao nível dos intestinos e no transporte de linfócitos e células 

apresentadoras de antigénios até aos nódulos linfáticos regionais16. 

As células endoteliais vasculares e linfáticas partilham muitas semelhanças. De 

facto, em estudos envolvendo culturas de células endoteliais vasculares sanguíneas 

(BVECs) e células endoteliais linfáticas (LECs) demonstrou-se a expressão de 98% de genes 

em comum, sendo que as únicas diferenças se encontravam relacionadas com a regulação 

da linfangiogénese (formação de novos vasos a partir de vasos linfáticos pré-existentes) e 

função linfática17, 18. No entanto e à semelhança do endotélio vascular, estudos 

comparativos sugerem que diferentes endotélios linfáticos apresentam fenótipos distintos 

eventualmente responsáveis por mediar diversas actividades biológicas19. 

Contudo, apesar do sistema vascular sanguíneo e do linfático trabalharem em 

paralelo e partilharem algumas características anatómicas, possuem também algumas 

diferenças a nível estrutural e funcional. O sistema vascular sanguíneo consiste numa rede 

circular fechada na qual o sangue sai e regressa ao mesmo órgão - o coração. Pelo 

contrário, o sistema linfático é constituído por uma rede linear de extremidades abertas 

através da qual os fluidos tecidulares (linfa) são drenados a partir do espaço intersticial da 
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maioria dos órgãos e são depois transportados através de capilares iniciais até aos largos 

colectores linfáticos que confluem, através do ducto torácico, na veia cava inferior onde 

são devolvidos à circulação sanguínea. Enquanto que as células endoteliais dos capilares 

sanguíneos se encontram revestidas por uma membrana basal contínua e por células 

musculares-lisas (pericitos), os capilares linfáticos são desprovidos destas características 

apresentando lúmens mais irregulares delimitados por uma fina camada de LECs 

justapostas que estão ligadas directamente à matriz extracelular através de filamentos de 

ancoragem16, 20. 

Durante as condições fisiológicas, a maioria dos capilares linfáticos permanece 

colapsado, no entanto, quando a pressão intersticial aumenta devido ao acumular de 

fluido que escapa de vasos sanguíneos hiperpermeáveis, os filamentos de ancoragem 

exercem tensão nas LECs provocando a abertura das junções celulares que se encontram 

sobrepostas permitindo ao fluido em excesso entrar nos capilares linfáticos. Estes 

capilares são mais abundantes nas regiões da derme, mucosa e subserosa estando 

completamente ausentes no sistema nervoso central, globo ocular e medula óssea, entre 

outros16, e a sua função é encaminhar o fluido intersticial para os vasos colectores. Estes 

últimos, por sua vez, apresentam uma fina camada extracelular de pericitos a qual ajuda a 

reduzir o extravasamento de fluido linfático. A transição entre estes dois tipos de vasos 

ocorre de forma gradual estando descrita a existência de vasos pré-colectores que 

apresentam uma rota tortuosa e irregular e que drenam para vasos colectores pré-

ganglionares. É característica quer dos vasos pré-colectores, quer dos colectores, a 

presença de válvulas que possibilitam a unidireccionalidade do fluxo linfático21. Os vasos 
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colectores tornam-se os aferentes linfáticos dos gânglios confluindo no seio subcapsular. 

A linfa percorre o gânglio através dos seus seios linfáticos até atingir o vaso linfático 

eferente localizado no hilo do gânglio. Os colectores eferentes fundem-se de maneira a 

formar os troncos linfáticos, os quais se assemelham imunofenotípicamente a veias mas 

apresentam um revestimento de músculo liso menos ordenado e com fraca delimitação 

da adventícia. Os principais componentes do sistema linfático disseminam linfa a um ou 

mais gânglios e depois às veias existentes na base do pescoço22. 

Os vasos linfáticos podem ser encontrados na maioria dos tecidos e órgãos 

vascularizados com excepção do cérebro e da retina. O sistema linfático inclui também 

órgãos linfóides como os gânglios linfáticos, as amígdalas, as placas de Peyer, o baço e o 

timo, que desempenham um importante papel na resposta imunitária16, 20. 
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 1.3.2. Condições patológicas 

 O sistema linfático é um órgão dinâmico em constante interacção com um 

ambiente em mudança. No adulto, são inúmeros os factores que afectam os vasos 

linfáticos, desencadeando-se uma linfangiogénese de novo. Estes factores incluem a 

inflamação e respostas imunes, tumorigénese e factores que afectam directamente os 

linfáticos, como situações de trauma, infecções, cirurgia e radiação23. O desequilíbrio 

entre o processo de formação do fluido intersticial e a sua absorção para os capilares 

linfáticos resulta em insuficiência vascular linfática, ocorrendo estagnação de proteínas e 

água nos interstícios24. 

O sistema vascular linfático corresponde a uma das principais vias para a 

metastização tumoral (figura 4). As células malignas permeiam capilares linfáticos e 

circulam juntamente com a linfa, colonizando gânglios linfáticos regionais e originando 

Figura 4. Metastização - vias sanguínea e linfática (adaptado 
de Alitalo K, 2004)33. 
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tumores secundários25, 26, 27. A presença de vasos linfáticos peri- e intratumorais relaciona-

se, em vários modelos de cancro, com o processo de linfangiogénese28, 29, 30, 31.  

McCarter e colaboradores referem que a linfangiogénese tumoral é tão crítica para 

a metastização como a angiogénese tumoral para o crescimento e sobrevivência do tumor 

primário32. No entanto, o seu papel no processo de metastização não está ainda 

completamente clarificado 33, 34.  

 

A descoberta de factores linfangiogénicos e a identificação de marcadores 

específicos permitiram avanços substanciais no conhecimento dos mecanismos 

moleculares subjacentes a este processo, abrindo horizontes para a eventual aplicação de 

estratégias de terapia anti-linfangiogénica em doentes com cancro35, 36, 37, 38. 
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1.4. LINFANGIOGÉNESE TUMORAL 

 1.4.1. Intervenientes moleculares 

 À semelhança da angiogénese, o crescimento de vasos linfáticos é regulado por um 

grande número de factores de crescimento (figura 5)39. Inicialmente julgava-se que 

apenas os membros da família de factores de crescimento endotelial vascular (VEGF), 

VEGF-C e VEGF-D, eram os únicos factores capazes de estimular a linfangiogénese através 

da activação do receptor-3 dos VEGF (VEGFR-3), receptor este especificamente expresso 

em LECs normais40. Contudo, estudos recentes em tumores que expressam níveis baixos 

ou indetectáveis destes dois factores e que no entanto mestastizam através do sistema 

linfático, sugerem a existência adicional de outras vias de sinalização41, 42, 43. 

Figura 5. Factores de crescimento linfangiogénico e seus receptores (adaptado 
de Van der Auwera I, 2006)39. 
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 Em modelos tumorais de ratinhos transgénicos ou com xenografos, a sobre-

expressão de VEGF-A nos tumores leva à metastização linfática através dos vasos linfáticos 

intra- e peritumorais44, 45. Aparentemente, o VEGF-A induz indirectamente a 

linfangiogénese através do recrutamento de células inflamatórias que expressam VEGFR-

1, tais como monócitos, macrófagos e neutrófilos, que produzem VEGF-C/-D, uma vez que 

a administração de antagonistas de VEGFR-3 é capaz de bloquear a linfangiogénese 

induzida pelo VEGF-A46. No entanto, foi também descrito o efeito directo do VEGF-A na 

linfangiogénese uma vez que o VEGFR-2 se encontra presente nas LECs47. 

À semelhança do VEGF-A, o factor de crescimento de fibroblasto 2 (FGF-2) também 

pode induzir indirectamente a linfangiogénese pela via do VEGF-C/-D/VEGFR-3 através do 

recrutamento de células inflamatórias embora, um estudo recente, se demonstre que o 

FGF-2 também pode estimular directamente o crescimento de LECs in vitro e a 

linfangiogénese in vivo42. Outro factor linfangiogénico que promove a metastização 

linfática, descrito recentemente, é o factor de crescimento derivado de plaquetas (PDGF-

BB). Os dois receptores deste factor de crescimento (PDGFR-α e PDGFR-β) são expressos 

em LECs e os três protótipos de PDGF (PDGF-AA, PDGF-BB e PDGF-CC) são capazes de 

induzir a linfangiogénese48. Membros das famílias da angiopoietina (Ang-1 e -2), do factor 

de crescimento de hepatócito (HGF) e do factor de crescimento semelhante a insulina 

(IGF-1 e -2) representam factores linfangiogénicos recentemente relatados41, 49, 50. 

 Estes conhecidos factores linfangiogénicos exibem também uma actividade 

angiogénica nos vasos sanguíneos. Desta maneira, a exposição de vasos sanguíneos e 

linfáticos a estes factores de crescimento resulta na estimulação simultânea da 
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angiogénese e da linfangiogénese, respectivamente51. Foi já descrito que, em certas 

circunstâncias, o FGF-2 e o VEGF-A induzem apenas a linfangiogénese especificamente e 

não a angiogénese, no entanto, o mecanismo molecular subjacente a este evento ainda é 

desconhecido52, 45. 
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1.4.2. Quantificação da linfangiogénese tumoral: valor prognóstico em oncologia 

 Na maioria dos cancros, a metastização ganglionar é um importante factor de 

prognóstico. Contudo, o status ganglionar não fornece uma previsão sólida de prognóstico 

em doentes com tumores de pequenas dimensões e sem envolvimento ganglionar. Desta 

forma, outros marcadores fiáveis que sejam preditivos da metastização ganglionar 

poderão melhorar a avaliação do prognóstico e ser úteis na decisão da terapêutica a 

seguir nesses tumores em fase inicial. Informação sobre invasão linfática, bem como o 

número de vasos linfáticos presentes na área tumoral, são exemplos promissores nesse 

sentido. No carcinoma da mama, por exemplo, demonstrou-se que a invasão dos vasos 

linfáticos por células tumorais foi preditiva do envolvimento ganglionar e evidenciou-se 

como factor de prognóstico nos tempos de sobrevivência global e livre de doença53. De 

facto, a invasão vascular peritumoral, em especial a invasão linfovascular (LVI), foi incluída 

como um novo factor de prognóstico adverso numa série de guias e recomendações em 

terapias sistémicas adjuvantes pós-operatórias para o carcinoma da mama em fase 

inicial54. A presença de invasão vascular peritumoral define um risco intermédio para 

doentes de cancro da mama com gânglios negativos, mas o seu valor em doentes com 

gânglios positivos foi considerado incerto e insuficiente na altura. Outro exemplo é o 

cancro gástrico inicial, no qual se verificou que a incidência de micrometástases nos 

gânglios linfáticos é mais elevada em doentes que apresentam LVI, indicando assim uma 

forte relação entre a invasão linfovascular e a fase inicial da metastização para os gânglios 

linfáticos55. Também no carcinoma da bexiga, se verificou uma correlação entre a LVI e os 

resultados evidenciados em doentes com gânglios negativos56. Estes dados sugerem que a 
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invasão linfovascular pode fornecer informação útil para o prognóstico e gestão clínica de 

doentes que apresentem tumores iniciais sem envolvimento ganglionar. 

 A correlação entre a densidade de vasos linfáticos (DVL), detectada através de 

imuno-histoquímica, e um prognóstico desfavorável tem sido observada em estudos 

referentes a carcinoma da mama57, carcinoma de pulmão de não-pequenas células58, 

carcinoma da bexiga56 e gástrico59. Contudo, para que a DVL apresentada por um tumor 

sólido seja considerada um marcador fiável de prognóstico, a técnica de quantificação 

deverá ser caracterizada por uma baixa variabilidade intra- e inter-observador39. 
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1.4.2.1. Imuno-histoquímica – anticorpos específicos do endotélio linfático 

 A selecção do marcador do endotélio linfático ideal é obviamente um passo crítico 

na análise da DVL uma vez que se devem evitar resultados falsos provenientes da baixa 

especificidade da marcação. Durante os últimos anos ocorreram inúmeras pesquisas que 

levaram à descoberta de um largo espectro de possíveis marcadores linfáticos, alguns dos 

quais se encontram descritos em seguida. 

 VEGFR-3 

 O receptor 3 do factor de crescimento endotelial vascular é uma tirosina cinase 

predominantemente expressa em LECs em tecidos adultos. No entanto, este não é um 

marcador muito fiável para a discriminação entre os endotélios vascular sanguíneo e 

linfático uma vez que a sua expressão já foi observada em capilares fenestrados de vários 

órgãos37, incluindo a medula óssea, os glomérulos dos rins e glândulas endócrinas, bem 

como em células endoteliais da neovasculatura em proliferação no carcinoma da mama60. 

 Prox-1 

 Prox-1 (prospero related homeobox protein-1) é um factor de transcrição 

necessário à regulação do desenvolvimento vascular linfático a partir das veias 

embrionárias pré-existentes61. A sua expressão também tem sido verificada noutros tipos 

celulares, incluindo células não-endoteliais do cristalino, coração, fígado, pâncreas e 

sistema nervoso. Apesar de não ser um dos melhores marcadores para quantificar os 

vasos linfáticos, devido à sua localização nuclear, poderá ser um marcador útil em 
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condições de dupla imuno-histoquímica com podoplanina ou com o receptor 1 do 

endotélio de vasos linfáticos (LYVE-1)39. 

 LYVE-1 

 Trata-se de uma glicoproteína integral de membrana que funciona como receptor 

para o hialurano, um glicosaminoglicano amplamente presente na matriz extracelular 

envolvido na migração e diferenciação celulares. A expressão de LYVE-1 é observada em 

LECs e nos seios dos gânglios linfáticos, estando ausente no endotélio dos vasos 

sanguíneos62. Durante a embriogénese, o LYVE-1 é expresso no endotélio da veia cardinal, 

imediatamente antes do crescimento dos sacos linfáticos e em simultâneo com a 

expressão do factor de transcrição linfangiogénico Prox-161. A sua expressão persiste 

durante a idade adulta na maioria dos vasos aferentes e nos seios linfáticos, mas 

desaparece no ducto torácico. Inúmeros estudos demonstram que o LYVE-1 é um 

marcador fiável para a distinção entre vasos linfáticos e vasos sanguíneos numa vasta 

gama de neoplasias humanas63, 64, 65 assim como em tecido normal em adulto e feto. 

Porém, a observação que a expressão de LYVE-1 pode ser diminuída, em alguns tecidos, 

em resposta à inflamação66 e que está ausente em alguns linfáticos associados a tumor, 

reforça a importância de utilizar múltiplos marcadores aquando da caracterização de 

vasos linfáticos em estudos de linfangiogénese39.  

 Podoplanina 

 A podoplanina é uma glicoproteína de superfície, com cerca de 38-kd, que é 

expressa em células osteoblásticas, células do tipo I dos alvéolos pulmonares e em 

podócitos dos rins67. A especificidade da podoplanina para com o endotélio linfático, mas 
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não para com o vascular sanguíneo, foi demonstrada em tecido cutâneo68. No entanto, 

aparenta estar presente apenas em vasos linfáticos de baixo calibre e não nos maiores 

que possuem células do músculo liso. Até à data não existem evidências da expressão de 

podoplanina em BVECs, apontando-a como um marcador fiável para o endotélio 

linfático39. Recentemente surgiu no mercado um novo anticorpo monoclonal que 

reconhece especificamente a podoplanina humana, o D2-40. Este anticorpo revelou-se um 

marcador altamente selectivo do endotélio linfático em cortes de tecidos normal e 

tumoral em amostras crio-preservadas ou embebidas em parafina, tendo provado ser uma 

ferramenta valiosa na detecção de invasão linfática em várias neoplasias malignas69. Num 

estudo efectuado por Evangelou et al., efectuou-se uma comparação directa entre o 

anticorpo D2-40 e um anticorpo específico da podoplanina em cortes em parafina de uma 

série de carcinoma espinocelular da cabeça e pescoço. Ambos os anticorpos evidenciaram 

uma especificidade (99.7% e 98.8% para podoplanina e D2-40, respectivamente) e 

sensibilidade (92.6% e 97.3% para podoplanina e D2-40, respectivamente) extremamente 

elevadas na marcação do endotélio linfático70. 

 Um estudo comparativo de anticorpos dirigidos ao LYVE-1, podoplanina, Prox-1 e 

ao anticorpo D2-40, numa série de carcinoma da mama, revelou que o número de vasos 

linfáticos intratumorais marcados com D2-40 era significativamente maior, demonstrando 

assim que este marcador é altamente sensível na identificação do endotélio linfático71. 
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2.1 OBJECTIVO GERAL 

 Estudar os factores de prognóstico no carcinoma do lábio. 

 

2.2 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar os parâmetros clinico-patológicos, em termos de prognóstico, estudando a 

sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global em função destes parâmetros. 

 

 Quantificar a densidade de vasos sanguíneos e linfáticos através da 

imunoexpressão de marcadores específicos de células endoteliais sanguíneas e linfáticas, 

respectivamente. 

 

 Descrever o padrão de distribuição dos vasos sanguíneos e vasos linfáticos. 

 

 Avaliar o significado prognóstico da densidade de vasos sanguíneos (DVS) e de 

vasos linfáticos (DVL). 

 

 Comparar as técnicas de quantificação de vasos sanguíneos e linfáticos, 

nomeadamente, a contagem de 6 campos sucessivos e a utilização da grelha de Chalkley, 

relativamente ao padrão de densidade dos vasos. 
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3.1. POPULAÇÃO E VARIÁVEIS EM ESTUDO 

 

Este estudo englobou 108 doentes com carcinoma espinocelular do lábio, 

admitidos consecutivamente no Instituto Português de Oncologia do Porto - Francisco 

Gentil (IPOPFE-EPE), de Janeiro de 2003 a Março de 2006 e tratados com intenção 

curativa. 

 As neoplasias foram seleccionadas a partir do Arquivo Clínico e do Departamento 

de Anatomia Patológica do IPOPFE-EPE com base na disponibilidade de blocos de tecidos 

incluídos em parafina e na existência de dados de follow-up adequados. Cortes (corados 

pela coloração de hematoxilina-eosina) de todos os tumores foram revistos 

independentemente por dois observadores.  

Com o intuito de determinar a densidade de vasos sanguíneos (DVS) e a densidade 

de vasos linfáticos (DVL), estudou-se a imunorreactividade dos tumores para com o CD34 

e o D2-40, respectivamente (ver ponto 3.2.1). Estudaram-se as variáveis clínico-

patológicas do tumor, a sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global. 

No entanto, das 108 amostras iniciais, 35 casos foram excluídos devido a marcação 

imuno-histoquímica ineficaz ou ausência de tumor nos cortes disponíveis. Assim sendo, a 

DVS e DVL foram avaliadas em 73 espécimes de carcinoma espinocelular do lábio. A 

maioria dos tumores era de estádio I (65,8%) e localizavam-se no lábio inferior (89%). A 

idade mediana da amostra era de 73 anos (tabela 1). 
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Tabela 1. Características clinico-patológicas da 
amostra estudada (n=73). 

Idade, anos  

Mediana [min – máx] 73 [37 – 94] 

Género, n (%)  

Masculino 53 (72,6%) 

Feminino 20 (27,4%) 

Localização, n (%)  

Lábio superior 6 (8,2%) 

Lábio inferior 65 (89%) 

Comissura 2 (2,7%) 

Estádio*, n (%)  

I 48 (65,8%) 

II 18 (24,7%) 

III 7 (9,6%) 

Disseminação, n (%)  

Sem 65 (89%) 

Perineural 8 (11%) 

* Classificação realizada segundo a proposta de 
2002 do AJCC (American Joint Committee on 
Cancer)11. 

3.1.1. Definição das variáveis estudadas na determinação do prognóstico 

 

 Disseminação: ocorrência de permeação perineural por células tumorais ou 

metástases ganglionares. 

 Sobrevivência livre de doença: Período compreendido entre a data do primeiro 

tratamento e a primeira recidiva ou a última consulta de seguimento sem ocorrência de 

recidiva. 

Sobrevivência global: Período compreendido entre a data do primeiro tratamento 

e a morte por cancro ou a última consulta de seguimento. 
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3.2. METODOLOGIA 

Foi realizada a avaliação da imunoexpressão de CD34 e D2-40, utilizando 

anticorpos monoclonais. 

 

 3.2.1. Anticorpos 

 Para marcação do endotélio vascular sanguíneo utilizou-se o anticorpo monoclonal 

anti-CD34 humano de ratinho (clone QBEnd/10, Novocastra®). Esta molécula é uma 

glicoproteína transmembranar de cadeia simples, com um peso molecular de 115 kDa72, 

expressa no início do desenvolvimento das células estaminais e progenitoras linfo-

hematopoéticas e em fibroblastos embrionários73. Foi também identificada em células 

endoteliais vasculares, especificamente em células exibindo uma angiogénese activa, bem 

como em tumores vasculares benignos e malignos72. Esta proteína parece intervir na 

adesão entre células endoteliais e leucócitos e no direccionamento destes últimos durante 

o processo inflamatório, estando também relatado o seu envolvimento em eventos 

biológicos como a angiogénese74. Como tal, o anticorpo anti-CD34 é utilizado como 

marcador de células endoteliais sanguíneas para determinação da ocorrência de 

angiogénese em vários tipos de tumores72,75 , 76, 77.  

Para marcação do endotélio vascular linfático utilizou-se o anticorpo monoclonal 

anti-D2-40 humano de ratinho (clone D2-40, DakoCytomation®). A molécula D2-40 (ou 

antigénio oncofetal M2A) é uma sialoglicoproteína expressa nas gónadas masculinas 

primitivas e em certos tumores das células germinativas testiculares78; a sua expressão 
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ocorre igualmente na superfície membranar de células endoteliais linfáticas, não se 

verificando em endotélio sanguíneo. O anticorpo correspondente é vulgarmente utilizado 

na identificação de endotélio linfático, para determinação da densidade de vasos linfáticos 

e da ocorrência de invasão linfovascular em certos tipos de tumores69, 79.  

 

3.2.2. Imuno-histoquímica 

O estudo imuno-histoquímico foi efectuado segundo o método da avidina-biotina 

peroxidase, em cortes histológicos de fragmentos de carcinoma de lábio da série referida 

(fixados em formol e incluídos em parafina) de 4 µm de espessura colocados em lâminas 

de vidro revestidas com Poli-L-Lisina (Sigma Chemical Co®). 

As condições e soluções específicas para as diferentes técnicas de imuno-

histoquímica (ver anexo I) seguiram as instruções do fornecedor e testes realizados no 

laboratório. Para cada caso, foram efectuados um controlo negativo (substituindo o 

anticorpo primário por solução tampão salina) e um controlo positivo. 

 

3.2.3. Avaliação e Quantificação da Imunorreactividade 

A imunorreactividade dos anticorpos monoclonais foi avaliada através da 

visualização dos cortes histológicos por microscopia óptica. Cada corte foi observado 

independentemente por dois observadores, sendo as dúvidas resolvidas por um terceiro 

observador. 
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Para a avaliação da marcação de células endoteliais sanguíneas e linfáticas pelos 

anticorpos anti-CD34 e anti-D2-40, respectivamente, foram seleccionados, em cada caso, 

seis campos de densidade vascular aparentemente alta (hotspots vasculares)39 (200× e 

100x, respectivamente) nas regiões intra- e peritumorais. Em cada campo, contabilizaram-

se os vasos com marcação endotelial inequívoca, distinguindo-se qualitativamente 

estruturas vasculares intratumorais e peritumorais. A média da contagem de vasos 

sanguíneos / linfáticos em seis campos foi definida como a densidade de vasos sanguíneos 

/ linfáticos, respectivamente.  

Esta contabilização foi avaliada recorrendo a dois métodos distintos, o método de 

Weidner e o método de Chalkley, os quais se encontram descritos a seguir.  

 

3.2.3.1 Método de Weidner 

 Por analogia à angiogénese, a LVD associada a tumor é frequentemente avaliada 

recorrendo à contagem dos vasos marcados imuno-histoquimicamente em cortes de 

tumor assim definida por Weidner et al. em 199180. A DVS é determinada em hot spots 

vasculares ou em áreas que, observadas numa ampliação baixa, aparentam conter 

inúmeros vasos. Acredita-se que estes hot spots vasculares representam áreas de 

importância biológica uma vez que originam clones de células tumorais com um maior 

potencial angiogénico que irão entrar em circulação gerando metástases vascularizadas. 

Mudanças locais na tensão de oxigénio representam um forte impulso angiogénico. A 

reprodutibilidade da selecção destes hot spots constitui um passo crítico na análise da DVS 
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e o sucesso na descoberta dos hot spots relevantes depende do treino e experiência do 

investigador39. A metodologia utilizada na contagem do número de vasos sanguíneos em 

regiões com uma elevada densidade vascular foi adaptada para a avaliação da LVD, apesar 

desta adaptação se basear no pressuposto da ocorrência de um aumento funcional dos 

vasos linfáticos existentes nos hot spots. Uma vez que os dados referentes à associação 

entre a linfangiogénese e hipóxia permanecem contraditórios, a relevância da contagem 

de vasos linfáticos em hot spots, por oposição a uma contagem global de vasos linfáticos, 

tem sido posta em causa81. 

 O número de vasos linfáticos presente no campo óptico do microscópio é o 

resultado combinado de fases anteriores de linfangiogénese tumoral e de regressão e 

remodelação dos vasos linfáticos, o que implica que a medição da LVD não reflicta 

necessariamente a linfangiogénese tumoral que está a decorrer no momento. No entanto, 

vários estudos em diferentes modelos tumorais descobriram uma correlação entre a LVD 

e a expressão de factores linfangiogénicos, a ocorrência de metástases linfáticas e a 

sobrevivência global, acentuando a importância da sua avaliação28, 29, 30, 31, 82. 

 Existe ainda um debate considerável relativamente ao papel dos vasos linfáticos 

intratumorais versus peritumorais na patologia dos tumores humanos primários. Vários 

estudos demonstraram que a LVD adjacente ao tumor está associada com a presença de 

metástases nos gânglios linfáticos64, 31, 29. Contrariamente, outros estudos concluíram que 

os vasos linfáticos intratumorais, e não os peritumorais, são de importância vital à 

metastização linfática28, 30, 82. 
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 A infiltração de vasos linfáticos nos tumores poderá ter um papel passivo na 

metastização tumoral através do aumento na probabilidade das células tumorais 

metastáticas em abandonar a região do tumor primário, contudo, poderá também 

estabelecer uma via de sinalização parácrina para o crescimento e invasão tumorais 

através da libertação de factores de crescimento específicos ou quemoquinas21. 

  

 3.2.3.2. Método de Chalkley 

 Apesar da linfangiogénese tumoral ser principalmente avaliada através da 

contagem do número de vasos linfáticos marcados imuno-histoquimicamente, existem 

outras técnicas disponíveis, como é o caso da contagem de Chalkley. Este método envolve 

o uso de uma grelha ocular que contém 25 pontos distribuídos aleatoriamente, a qual é 

rodada de modo a que o máximo número de pontos intercepte, ou se encontre no 

interior, de vasos linfáticos existentes no hot spot vascular. Assim, em vez de se contar 

todos os vasos, apenas aqueles que são interceptados pelos pontos são contabilizados83. 

 A contagem de Chalkley é um reflexo da área relativa ocupada pela vasculatura 

linfática e oferece uma alternativa adequada à avaliação da LVD de acordo com as 

indicações de Weidner et al. Uma vez que não se têm de fazer decisões relativamente ao 

facto de estruturas adjacentes e que estejam marcadas serem, ou não, vasos individuais, a 

contagem de Chalkley apresenta-se como um método mais objectivo39. No entanto, 

mantém-se o passo mais dependente do observador que consiste na escolha do hot spot 

vascular. 
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Tabela 2. Pontos de corte estabelecidos para a DVS 
e DVL. 

 Método de 
Weidner* 

Método de 
Chalkley# 

intratumoral 21 2,8 

peritumoral 17,5 5,7 

D
V

S 

total 37,9 8,8 

intratumoral 6,9 3,3 

peritumoral 4,6 3,0 

D
V

L 

total 12,7 6,6 

* mediana  

# ponto de corte obtido através das curvas de ROC 

 3.2.4. Análise Estatística 

 

Os resultados foram apresentados em tabelas de frequências. A análise univariada 

foi efectuada pelo teste do qui-quadrado (χ2), pelo teste exacto de Fisher ou pelo teste de 

Mann-Whitney, quando apropriado. A sobrevivência livre de doença e a sobrevivência 

global foram analisadas pelo método de Kaplan-Meier e as diferenças das curvas 

encontradas foram estudadas pelo teste de Log-Rank ou pelo teste de Breslow, quando 

apropriado.  

Para o estudo da DVS e da DVL, obtidas pelo método de Chalkley, estabeleceu-se 

um ponto de corte através do método das curvas ROC (receiver operating characteristic 

curve), com base na sobrevivência global aos 3 anos, adoptando-se um ponto com o 

máximo de sensibilidade e especificidade. As curvas de ROC também foram aplicadas às 

densidades obtidas pelo método de Weidner, verificando-se que o ponto de corte era 

sobreponível com o valores das medianas (tabela 2). 
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Tabela 3. Escala do Teste-Kappa 

Valor de kappa Concordância 

0 Pobre 

0 – 0,20 Ligeira 

0,21 – 0,40 Considerável 

0,41 – 0,60 Moderada 

0,61 – 0,80 Substancial 

0,81 - 1 Excelente 

 

A comparação entre os dois métodos de quantificação (Weidner e Chalkley) foi 

efectuada através do Teste-Kappa, o qual nos permite descrever a intensidade da 

concordância entre estes dois métodos de contagem. O Kappa mede o grau de 

concordância além do que seria esperado apenas pelo acaso. Esta medida tem como valor 

máximo o 1 (total concordância) oscilando até ao 0 e valores negativos (nenhuma 

concordância) (tabela 3). 

 

 

 

 

Os resultados foram considerados significativos para valores de p<0,05. Para a 

análise estatística utilizou-se o programa específico SPSS 15.0® (Statistical Package for 

Social Sciences) para Windows. 
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Tabela 4. Sobrevivência livre de doença e sobrevivência global, aos 3 anos, 
de 73 doentes com carcinoma do lábio, em função das características clínico-
patológicas. 

 n 
Sobrevivência Livre 

de Doença aos 3 
anos 

P* 
Sobrevivência 
Global aos 3 

anos 

P* 

Género      

masculino 53 73,2% 76,5% 

feminino 20 86,6% 
0,80 

94,4% 
0,50 

Idade      

≤ 73 anos 38 70,2% 78,5% 

> 73 anos 35 82,4% 
0,86 

82,2% 
0,61 

Estádio      

I 48 81,9% 85,6% 

II 18 77,8% 75% 

III 7 55,6% 

0,002 

41,7% 

0,01 

Local      

lábio inferior 65 79,5% 85,8% 

lábio superior 6 66,7% 50% 

comissura 2 0% 

0,05 

0% 

0,03 

Disseminação      

sem 65 78,8% 81,4% 

perineural 8 83,3% 
0,002 

85,7% 
0,15 

* Teste de Log-Rank ou Teste de Breslow 
 

4.1. SIGNIFICADO PROGNÓSTICO DAS VARIÁVEIS CLINICO-PATOLÓGICAS  

 

A análise da sobrevivência livre de doença em função das características 

histopatológicas da amostra estudada identificou o estádio (p=0,002) e a disseminação 

perineural (p=0,002) como variáveis informativas na determinação de um alto risco de 

recidiva em três anos de seguimento (figuras 6 e 7, respectivamente). Tumores do lábio, 

localizados à comissura, tiveram uma sobrevivência livre de doença menor (p=0,05) 

(tabela 4). 
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O estádio III (p=0,01) e a localização do tumor à comissura labial (p=0,03) 

implicaram uma diminuição significativa da sobrevivência global (tabela 4) (figuras 8 e 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estádio

III (n=7)

I (n=48)
II (n=18)

censurados (n=4)

censurados (n=43)
censurados (n=16)

Estádio

III (n=7)

I (n=48)
II (n=18)

censurados (n=4)

censurados (n=43)
censurados (n=16)

     

Disseminação

sem (n=65)
com (n=8)
censurados (n=57)
censurados (n=6)

Disseminação

sem (n=65)
com (n=8)
censurados (n=57)
censurados (n=6)

 

          

 

 

Estádio

III (n=7)

I (n=48)
II (n=18)

censurados (n=4)

censurados (n=45)
censurados (n=16)

Estádio

III (n=7)

I (n=48)
II (n=18)

censurados (n=4)

censurados (n=45)
censurados (n=16)

 

Local

comissura (n=2)

lábio superior (n=6)
lábio inferior (n=65)

censurados (n=1)

censurados (n=5)
censurados (n=60)

Local

comissura (n=2)

lábio superior (n=6)
lábio inferior (n=65)

censurados (n=1)

censurados (n=5)
censurados (n=60)

 

Figura 6. Sobrevivência livre de doença (3 
anos) em função do estádio                   
(Log-Rank: p = 0,002). 

Figura 7. Sobrevivência livre de doença (3 
anos) em função da disseminação    
(Log-Rank: p = 0,002). 

Figura 8. Sobrevivência global (3 anos) em 
função do estádio (Log-Rank: p = 0,01). 

Figura 9. Sobrevivência global (3 anos) em 
função do local (Log-Rank: p = 0,03). 
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Tabela 5. Valores de mediana obtidos para os dois métodos de 
contagem em relação à região do tumor observada. 

  Método de Weidner Método de Chalkley 

Intratumoral   

mediana [min - máx] 21,0 [8,4 – 43,6] 3,0 [1,8 – 6,6] 

Peritumoral   

mediana [min - máx] 17,5 [0 – 29,9] 5,3 [3,4 – 7,7] 

Total (intra + peritumoral)   

D
V

S 

mediana [min - máx] 37,9 [13,9 – 66,1] 8,6 [5,2 – 13,1] 

Intratumoral   

mediana [min - máx] 6,9 [2,4 – 18,4] 3,3 [1,9 – 5,2] 

Peritumoral   

mediana [min - máx] 4,6 [0 – 14,1] 3,0 [0 – 4,2] 

Total (intra + peritumoral)   

D
V

L 

mediana [min - máx] 12,7 [4,0 – 24,6] 6,3 [3,1 – 8,7] 

 

4.2. COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS DE CONTAGEM DA DVS E DVL 

 

 Ao estudar-se a densidade vascular em relação à sua localização (intra- ou 

peritumoral) observámos dados discordantes, de acordo com o método de contagem 

utilizado (tabela 5). Este facto reforçou a intenção de avaliar o grau de concordância entre 

os dois métodos relativamente à DVS e DVL e à região do tumor observada. 

 

 Para averiguar se os valores de DVS e DVL, obtidos por cada método, eram 

concordantes procedeu-se ao cálculo da estatística K (tabela 6). 
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Tabela 6. Valores de concordância entre as 
densidades obtidas pelos dois métodos (Weidner e 
Chalkley). 

 p* kappa 

intratumoral 0,033 0,236 

peritumoral 0,021 0,257 

D
V

S 

total 0,012 0,285 

intratumoral 0,003 0,342 

peritumoral 0,002 0,369 

D
V

L 

total 0,001 0,392 

* Teste de Qui-quadrado (χ2)  

     

 

 

 

Figura 10. Gráfico de dispersão entre as DVS 
totais obtidas pelos dois métodos de 
contagem. 

Figura 11. Gráfico de dispersão entre as 
DVSL totais obtidas pelos dois métodos de 
contagem. 

 

 

 

 

 

 

 

A comparação dos dois métodos revela uma concordância considerável (0,21 < 

kappa < 0,40), porém as diferenças obtidas, em relação às regiões estudadas, são 

estatisticamente significativas (tabela 6 e figuras 10 e 11). Por outro lado, num número 
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considerável de casos (≈12%), a ampliação decidida (100x), não permitiu observar de 

forma discriminada as duas regiões tumorais (intra e peritumoral). Neste casos, devido à 

pequena espessura do epitélio, o número de vasos coincidentes com os pontos da grelha 

de Chalkley foi significativamente pequeno.  

Tendo em conta estes aspectos, decidimos que os estudos relativos ao prognóstico 

só se realizariam com os dados obtidos através do método de contagem proposto por 

Weidner (as tabelas relativas ao método de Chalkley encontram-se no anexo II). 

 

4.3. DENSIDADE VASCULAR SANGUÍNEA E SUA RELAÇÃO COM OS PARÂMETROS 
CLINICO-PATOLÓGICOS 

 

 Foi observada uma densidade vascular sanguínea elevada em todos os tumores. 

Conforme referido anteriormente (ver ponto 3.2.3), esta foi avaliada em 2 regiões do 

tumor (intra- e peritumoral) (figuras 12 e 13). As medianas das diferentes DVS foram 

utilizadas como os pontos de corte. 

Figura 12. Carcinoma espinocelular do 
lábio. Coloração de hematoxilina-eosina. 
(20x) 

Figura 13. Carcinoma espinocelular do 
lábio evidenciando vasos sanguíneos na 
região peritumoral. (20x) 
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Tabela 7. Relação entre as Densidades Vasculares Sanguíneas e as características clinico-patológicas. 

 Intratumoral Peritumoral Total 

 ≤ 21,0 > 21,0 P* ≤ 17,5 > 17,5 P* ≤ 37,9 > 37,9 P* 

Género, n (%)          

masculino 23 (62,2) 30 (83,3) 14 (37,8) 6 (16,7) 25 (67,6) 28 (77,8) 

feminino 14 (37,8) 6 (16,7) 
0,043 

23 (62,2) 30 (83,3) 
0,043 

12 (32,4) 8 (22,2) 
0,328 

Idade, n (%)          

≤ 73 anos 20 (54) 18 (50) 21 (56,8) 17 (47,2) 19 (51,4) 19 (52,8) 

> 73 anos 17 (45,9) 18 (50) 
0,729 

16 (43,2) 19 (52,8) 
0,415 

18 (48,6) 17 (47,2) 
0,903 

Estádio, n (%)          

I 26 (70,3) 22 (61,1) 25 (67,6) 23 (63,9) 26 (70,3) 22 (61,1) 

II 11 (29,7) 7 (19,4) 12 (32,4) 6 (16,7) 11 (29,7) 7 (19,4) 

III 0 (0) 7 (19,4) 

0,016 

0 (0) 7 (19,4) 

0,011 

0 (0) 7 (19,4) 

0,016 

Local, n (%)          

lábio inferior 32 (86,5) 33 (91,7) 33 (89,2) 32 (88,9) 32 (86,5) 33 (91,7) 

lábio superior 5 (13,5) 1 (2,8) 4 (10,8) 2 (5,6) 5 (13,5) 1 (2,8) 

comissura 0 (0) 2 (5,6) 

0,097 

0 (0) 2 (5,6) 

0,263 

0 (0) 2 (5,6) 

0,097 

Disseminação, n (%)          

sem 36 (97,3) 29 (80,6) 36 (97,3) 29 (80,6) 36 (97,3) 29 (80,6) 

perineural 1 (2,7) 7 (19,4) 
0,022 

1 (2,7) 7 (19,4) 
0,022 

1 (2,7) 7 (19,4) 
0,022 

*Teste de Qui-quadrado (χ2) ou Teste exacto de Fisher 

A percentagem de casos com um número elevado de vasos na área intratumoral 

foi significativamente menor no género feminino (p=0,043). Ao contrário, no mesmo 

género, na região peritumoral observámos que um número significativo de casos tinha 

uma elevada densidade de vasos sanguíneos (p=0,043). 

Os casos avançados (estádio III) associaram-se a uma DVS elevada tanto na região 

intratumoral como peritumoral (p=0,016 e p=0,011, respectivamente). O mesmo foi 

observado nos casos em que havia disseminação da doença (p=0,022) e naqueles em que 

os tumores eram localizados à comissura labial. No entanto, as diferenças obtidas nestes 

últimos não foram estatisticamente significativas (tabela 7). 
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4.3.1. Significado prognóstico da densidade vascular sanguínea 

 

A análise da sobrevivência livre de doença e da sobrevivência global (3 anos) em 

função da DVS não identificou nenhuma destas variáveis como factores de prognóstico. 

Nos doentes cujos tumores apresentavam menos vasos sanguíneos intratumorais 

verificou-se uma taxa de sobrevivência livre de doença (3 anos) relativamente mais 

elevada embora sem diferenças estatisticamente significativas (p=0,076)(tabela 8). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8. Sobrevivência livre de doença e sobrevivência global, aos 
3 anos, de 73 doentes com carcinoma do lábio. 

 n 
Sobrevivência Livre de 

Doença aos 3 anos 
P* 

Sobrevivência 
Global aos 3 anos 

P* 

intratumoral      

≤ 21 37 83,7% 85,3% 

> 21 36 67,8% 
0,076 

74,1% 
0,323 

peritumoral      

≤ 17,5 37 69,7% 75,1% 

> 17,5 36 77,6% 
0,874 

81,6% 
0,813 

total      

≤ 37,9 37 75,5% 77,4% 

> 37,9 36 76% 
0,684 

83,1% 
0,749 

* Teste de Log-Rank ou Teste de Breslow 
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4.4. DENSIDADE VASCULAR LINFÁTICA E SUA RELAÇÃO COM OS PARÂMETROS CLÍNICO-

PATOLÓGICOS 

 

Observámos a existência de vasos linfáticos nas áreas intratumoral e peritumoral. 

À semelhança da DVS, também a DVL foi avaliada em 2 regiões do tumor (intra- e 

peritumoral) (figuras 14 e 15). As medianas das diferentes densidades foram utilizadas 

como pontos de corte. 

 

Não se observaram associações significativas entre a densidade vascular linfática e 

as características clinico-patológicas, exepto que, nos doentes com idade igual ou inferior 

a 73 anos o número de casos com uma elevada DVL peritumoral era significativamente 

maior (p=0,046). De referir que os tumores localizados à comissura labial tiveram uma 

elevada densidade de vasos linfáticos intratumorais embora não fosse estatisticamente 

significativa (p=0,097) (tabela 9). 

Figura 14. Carcinoma espinocelular do 
lábio. Coloração de hematoxilina-eosina. 
(20x) 

Figura 15. Carcinoma espinocelular do 
lábio evidenciando vasos linfáticos na 
região intratumoral. (20x) 
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Tabela 10. Sobrevivência livre de doença e sobrevivência global, 
aos 3 anos, de 73 doentes com carcinoma do lábio. 

 n 
Sobrevivência Livre de 

Doença aos 3 anos 
P* 

Sobrevivência 
Global aos 3 anos 

P* 

intratumoral      

≤ 6,9 37 81,4% 80,4% 

> 6,9 36 72,6% 
0,202 

85,2% 
0,530 

peritumoral      

≤ 4,6  75,5% 77% 

> 4,6  80,1% 
0,923 

90,7% 
0,988 

total      

≤ 12,7 38 78,5% 77% 

> 12,7 35 76% 
0,459 

90,4% 
0,978 

* Teste de Log-Rank ou Teste de Breslow 
 

Tabela 9. Relação entre as Densidades Vasculares Linfáticas e as características clinico-patológicas. 

 Intratumoral Peritumoral Total 

 ≤ 6,9 > 6,9 p ≤ 4,6 > 4,6 p ≤ 12,7 > 12,7 p 

Género, n (%)          

masculino 27 (73) 26 (72,2) 26 (70,3) 27 (75) 28 (73,7) 25 (71,4) 

feminino 10 (27) 10 (27,8) 
0,943 

11 (29,7) 9 (25) 
0,651 

10 (26,3) 10 (28,6) 
0,829 

Idade, n (%)          

≤ 73 anos 18 (48,6) 20 (55,6) 15 (40,5) 23 (63,9) 17 (44,7) 21 (60) 

> 73 anos 19 (51,4) 16 (44,4) 
0,555 

22 (59,5) 13 (36,1) 
0,046 

21 (55,3) 14 (40) 
0,192 

Estádio, n (%)          

I 22 (59,5) 26 (72,2) 24 (64,9) 24 (66,7) 23 (60,5) 25 (71,4) 

II 12 (32,4) 6 (16,7) 10 (27) 8 (22,2) 12 (31,6) 6 (17,1) 

III 3 (8,1) 4 (11,1) 

0,292 

3 (8,1) 4 (11,1) 

0,839 

3 (7,9) 4 (11,4) 

0,349 

Local, n (%)          

lábio inferior 32 (86,5) 33 (91,7) 33 (89,2) 32 (88,9) 33 (86,8) 32 (91,4) 

lábio superior 5 (13,5) 1 (2,8) 3 (8,1) 3 (8,3) 4 (10,5) 2 (5,7) 

comissura 0 (0) 2 (5,6) 

0,097 

1 (2,7) 1 (2,8) 

0,999 

1 (2,6) 1 (2,9) 

0,756 

Disseminação, n (%)          

sem 32 (86,5) 33 (91,7) 34 (91,9) 31 (86,1) 34 (89,5) 31 (88,6) 

perineural 5 (13,5) 3 (8,3) 
0,479 

3 (8,1) 5 (13,9) 
0,429 

4 (10,5) 4 (11,4) 
0,902 

*Teste de Qui-quadrado (χ2) ou Teste exacto de Fisher 

 

4.4.1. Significado prognóstico da densidade vascular linfática 

 

A densidade de vasos linfáticos, intra e peritumorais, não se associou com o 

prognóstico (tabela 10). 
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O presente estudo avalia as variáveis clinico-patológicas com significado 

prognóstico no cancro do lábio (n=73) e a densidade vascular sanguínea e linfática nos 

tumores, nomeadamente na região intratumoral e peritumoral.  

Este é o primeiro trabalho onde a densidade vascular linfática, no carcinoma do 

lábio, é estudada. A angiogénese e a linfangiogénese tumoral representam um número 

elevado e complexo de processos biológicos onde são incluídos a modulação vascular, 

invaginação e mimetismo, aspectos estes que podem dificultar a sua avaliação. Estes 

processos podem ser avaliados através da contagem total do número de vasos, venosos 

ou linfáticos, (método de Weidner) marcados imuno-histoquimicamente por anticorpos 

específicos ou através da utilização de uma grelha construída por Chalkley em que é 

realizada uma avaliação aleatória dos vasos. Este último método reduz a possibilidade de 

contagens sucessivas do mesmo vaso. Estudos em que são comparados estes dois 

métodos revelaram que a sua concordância variava em função do tipo de tumor em causa, 

implicando leituras em termos de prognóstico não sobreponíveis nas neoplasias malignas 

onde maior discordância foi observada84. 

No nosso estudo constatámos uma concordância considerável, no entanto, as 

diferenças encontradas foram estatisticamente significativas. Este facto determinou a 

escolha do método de Weidner dado que não se ter observado dificuldades técnicas de 

contagem como as encontradas no método de Chalkley, eventualmente da 

responsabilidade dos autores deste trabalho. Sublinhamos que devem ser estudadas, 

previamente, as ampliações óptimas a utilizar quando se opta pelo método de Chalkley, 
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no sentido de minimizar o erro e as dificuldades descritas neste trabalho. De referir a 

facilidade na contagem de vasos que o método de Chalkley permite. Assumimos que os 

nossos resultados são referentes aos dados obtidos pelo método de Weidner. 

  

No presente estudo o estádio III e a localização do tumor à comissura labial 

revelaram-se, na análise univariada, como os factores de prognóstico que se associaram a 

uma sobrevivência global aos 3 anos significativamente menor. Em relação à 

sobrevivência livre de doença, a permeação perineural, o estádio III e a localização do 

tumor à comissura labial, determinaram um intervalo de tempo, entre o tratamento com 

intenção curativa e a recidiva, significativamente menor. Estes resultados são 

sobreponíveis aos encontrados por outros autores12, 85. Estes resultados permitem estudar 

variáveis biológicas cujo significado prognóstico não é conhecido no cancro do lábio dado 

estarmos em presença de uma amostra representativa dos padrões clinico-patológicos e 

de prognóstico descritos para esta doença. 

 

Através da marcação com o anticorpo monoclonal anti-CD34 identificámos vasos 

sanguíneos na região peritumoral e intratumoral. A densidade foi mais elevada na região 

intratumoral, quando comparada com a região peritumoral. Em todos os tumores 

avançados (estádio III) a densidade vascular sanguínea na região peritumoral e 

intratumoral foi significativamente mais elevada do que a observada nos outros estádios. 

O mesmo foi observado nos tumores localizados à comissura ou com permeação 
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perineural. Estes tumores associaram-se a um pior prognóstico. No entanto, a densidade 

vascular sanguínea global, intratumoral ou peritumoral, não se revelou factor de 

prognóstico na análise univariada.  

Estudos relativos ao carcinoma do lábio revelaram que nos tumores do lábio 

inferior a expressão do VEGF era baixa e que a expressão elevada se correlacionava com 

estádios avançados e pior prognóstico86. Demonstrou-se ainda que a expressão de VEGF, 

nos tumores de lábio, se associa à expressão de HIF-1a (hypoxia inducible factor 1 

alpha)87, o que significa que a hipóxia é um promotor da angiogénese no cancro do lábio. 

Nestes tumores, os mastócitos intratumorais parecem também estimular a angiogénese88. 

Esta associação (mastócitos - angiogénese) foi recentemente comprovada sugerindo que o 

processo de angiogénese no lábio é multi-factorial89. Tahan et al verificaram que a 

densidade vascular sanguínea nos tumores do lábio não era um indicador de risco de 

metastização, não se associando ao prognóstico90. Nos tumores iniciais da cavidade oral 

(T1) a angiogénese não se revelou, também, um factor preditivo de agressividade 

tumoral91. Porém, nos tumores avançados a DVS parece associar-se com o prognóstico. Os 

diferentes resultados observados em estudos que abordam a angiogénese e factores 

associados nos tumores malignos da cabeça e pescoço suportam o conceito de que existe 

uma heterogeneidade angiogénica inter-tumoral implicando que tumores individuais com 

o mesmo tipo histológico podem recorrer a mecanismos distintos indutores da 

angiogénese, resultando em fenótipos angiogénicos díspares ou em associações de 

prognóstico diferentes92. Assim, a angiogénese é o resultado de processos biológicos de 

significado distinto, não tendo necessariamente uma tradução no prognóstico. 
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O estudo da vasculatura linfática nos carcinomas da cabeça e pescoço é ainda 

recente mas existem evidências de que a linfangiogénese tem implicações no prognóstico 

destes tumores. Kyzas e colaboradores verificaram que uma densidade de vasos linfáticos 

elevada, intra e peritumoral, se associava significativamente com metástases ganglionares 

e com uma sobrevivência global curta93. Estes resultados foram corroborados por outros 

autores31, 94. Porém, não existem publicações em que se tenha estudado a linfangiogénese 

e seu significado prognóstico em carcinoma do lábio. Verificámos que a taxa de vasos 

linfáticos intratumorais é mais elevada que a observada na região peritumoral, embora 

sem significado estatístico. Não verificámos associações significativas entre a densidade 

vascular linfática global, peritumoral e intratumoral, com as variáveis clinico-patológicas e 

com o prognóstico. Este aspecto parece ilustrar que o processo de linfangiogénese é um 

evento precoce e está associado à homeostasia tumoral permitindo que a pressão 

intersticial no seio do tumor, resultante da acumulação de líquido no espaço intercelular, 

não ponha em risco a sobrevivência das células tumorais e promova mecanismos de 

drenagem capazes de diminuir pressões intersticiais críticas. A heparanase é uma 

endoglicosidase que está presente na matriz extracelular e na superfície celular. Esta 

enzima está associada ao processo de metastização e, recentemente, demonstrou-se a 

sua associação à expressão de VEGF-C e, consequentemente, ao aumento da densidade 

de vasos linfáticos95. Nos tumores da cabeça e pescoço a heparanase associou-se à 

expressão de VEGF, VEGF-C e EGFR (epidermal growth factor receptor), factores que 

promovem a progressão tumoral96.  
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O estádio III, a permeação perineural e a localização do tumor à comissura labial 

são factores de prognóstico no carcinoma do lábio. A angiogénese é um processo 

biológico presente nestes tumores e é elevada nos tumores com mau prognóstico. Porém, 

não é um factor de prognóstico. A linfangiogénese é um processo biológico precoce e 

presente nos tumores do lábio não tendo significado prognóstico. 

  

 Futuramente pretende-se estudar os mecanismos envolvidos no processo de 

linfangiogénese nos carcinomas espinocelulares da cabeça e pescoço e o efeito de drogas 

anti-angiogénicas e anti-linfangiogénicas no tratamento destas neoplasias em estádio 

avançado, uma vez que o seu prognóstico é sombrio e os resultados com as terapêuticas 

correntes tem-se revelado pouco eficazes. 
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ANEXO I 

De um modo global, a técnica de imuno-histoquímica para avaliação da 

imunoexpressão de CD34 e D2-40, utilizando anticorpos monoclonais, envolveu as 

seguintes etapas: 

- secagem a 37ºC, durante 18 horas, 

- desparafinação em xilol, 

- re-hidratação em concentrações decrescentes de etanol e, por fim, lavagem em água 

destilada, 

- recuperação antigénica em tampão citrato 10 mM (pH 6,0), em banho-maria (90 – 95oC) 

durante 20 minutos, seguida de arrefecimento à temperatura ambiente, durante o 

mesmo tempo, 

- lavagem em solução tampão salina, 

- bloqueio das peroxidases endógenas com peróxido de hidrogénio (H2O2 0,3%) em água 

destilada, 

- lavagem em solução tampão salina, 

- incubação em solução de soro normal de cavalo, para bloqueio de ligações inespecíficas 

aos antigénios a identificar, 
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- incubação em solução do anticorpo monoclonal específico (CD34, em diluição de 1:25, 

ou D2-40, em diluição de 1:200), e incubar durante 1h à temperatura ambiente (CD34) ou 

overnight a 4oC (D2-40), 

- lavagem em solução tampão salina, 

- incubação em solução de anticorpo secundário biotinilado, 

- lavagem em solução tampão salina, 

- incubação em solução de avidina-biotina-peroxidase (VectaStain ABC Systems - Vector®), 

- lavagem em solução tampão salina, 

- incubação em solução de diaminobenzidina, durante 10 minutos, para revelação, 

- lavagem em água corrente, 

- contrastação com hematoxilina de Meyer, 

- desidratação em concentrações crescentes de etanol, 

- diafinização em xilol, 

- montagem com entellan. 
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Tabela I. Relação entre a DVS (método de Chalkley) e as características clinico-patológicas. 

 Intratumoral Peritumoral Total 

 ≤ 2,8 > 2,8 P* ≤ 5,7 > 5,7 P* ≤ 8,8 > 8,8 P* 

Género, n (%)          

masculino 19 (76) 34 (70,8) 33 (68,8) 20 (80) 31 (68,9) 22 (78,6) 

feminino 6 (24) 14 (29,2) 
0,639 

15 (31,3) 5 (20) 
0,306 

14 (31,1) 6 (21,4) 
0,367 

Idade, n (%)          

≤ 73 anos 15 (60) 23 (47,9) 25 (52,1) 13 (52) 24 (53,3) 14 (50) 

> 73 anos 10 (40) 25 (52,1) 
0,327 

23 (47,9) 12 (48) 
0,995 

21 (46,7) 14 (50) 
0,782 

Estádio, n (%)          

I 17 (68) 31 (64,4) 31 (64,6) 17 (68) 28 (62,2) 20 (71,4) 

II 6 (24) 12 (25) 15 (31,3) 3 (12) 15 (33,3) 3 (10,7) 

III 2 (8) 5 (10,4) 

0,934 

2 (4,2) 5 (20) 

0,033 

2 (4,4) 5 (17,9) 

0,030 

Local, n (%)          

lábio inferior 22 (88) 43 (89,6) 42 (87,5) 23 (92) 40 (88,9) 25 (89,3) 

lábio superior 2 (8) 4 (8,3) 5 (10,4) 1 (4) 4 (8,9) 2 (7,1) 

comissura 1 (4) 1 (2,1) 

0,893 

1 (2,1) 1 (4) 

0,582 

1 (2,2) 1 (3,6) 

0,914 

Disseminação, n (%)          

sem 22 (88) 43 (89,6) 43 (89,6) 22 (88) 40 (88,9) 25 (89,3) 

perineural 3 (12) 5 (10,4) 
0,837 

5 (10,4) 3 (12) 
0,837 

5 (11,1) 3 (10,7) 
0,958 

*Teste de Qui-quadrado (χ2) ou Teste exacto de Fisher 

ANEXO II 

DENSIDADE VASCULAR SANGUÍNEA E SUA RELAÇÃO COM OS PARÂMETROS CLINICO-

PATOLÓGICOS (MÉTODO DE CHALKLEY) 

 

As medianas das diferentes DVS avaliadas foram então utilizadas como valor de 

referência para o estudo da relação entre esta variável e as características clínico-

patológicas. Identificaram-se, como tal, dois grupos: o grupo DVS ≤ mediana e o grupo 

DVS > mediana (tabela I). 

 

Nas contagens efectuadas através do método de Chalkley, as DVS peritumoral e 

total associaram-se ao estádio (p=0,033 e p=0,030, respectivamente), observando-se 
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densidades vasculares sanguíneas mais elevadas no estádio III. Os restantes parâmetros 

clínico-patológicos não evidenciaram nenhuma associação (tabela I). 

 

Significado prognóstico da densidade vascular sanguínea 

 

A análise da sobrevivência livre de doença e da sobrevivência global (3 anos) em 

função da DVS não identificou nenhuma destas variáveis como factores de prognóstico. 

Nos doentes cujos tumores apresentavam menos vasos sanguíneos intratumorais, 

contabilizados pelo método de Chalkley, verificou-se uma taxa de sobrevivência livre de 

doença (3 anos) relativamente mais elevada (Tabela II) embora sem diferenças 

estatisticamente significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela II. Sobrevivência livre de doença e sobrevivência global, aos 3 
anos, de 73 doentes com carcinoma do lábio. 

 n 
Sobrevivência Livre de 

Doença aos 3 anos 
P* 

Sobrevivência 
Global aos 3 anos 

P* 

intratumoral      

≤ 2,8 25 95,8% 95,8% 

> 2,8 48 60,9% 
0,099 

66,5% 
0,200 

peritumoral      

≤ 5,7 48 81,8% 86% 

> 5,7 25 65,5% 
0,116 

69,8% 
0,162 

total      

≤ 8,8 45 81% 85,8% 

> 8,8 28 71,1% 
0,241 

75,2% 
0,269 

* Teste de Log-Rank ou Teste de Breslow 
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Tabela III. Relação entre a DVL (método de Chalkley) e as características clinico-patológicas. 

 Intratumoral Peritumoral Total 

 ≤ 3,3 > 3,3 p ≤ 3,0 > 3,0 p ≤ 6,6 > 6,6 p 

Género, n (%)          

masculino 27 (69,2) 26 (76,5) 26 (65) 27 (81,8) 30 (68,2) 23 (79,3) 

feminino 12 (30,8) 8 (23,5) 
0,489 

14 (35) 6 (18,2) 
0,109 

14 (31,8) 6 (20,7) 
0,297 

Idade, n (%)          

≤ 73 anos 19 (48,7) 19 (55,9) 20 (50) 18 (54,5) 22 (50) 16 (55,2) 

> 73 anos 20 (51,3) 15 (44,1) 
0,541 

20 (50) 15 (45,5) 
0,699 

22 (50) 13 (44,8) 
0,665 

Estádio, n (%)          

I 24 (61,5) 24 (70,6) 22 (55) 26 (78,8) 29 (65,9) 19 (65,5) 

II 13 (33.3) 5 (14,7) 14 (35) 4 (12,1) 12 (27,3) 6 (20,7) 

III 2 (5,1) 5 (14,7) 

0,104 

4 (10) 3 (9,1) 

0,067 

3 (6,8) 4 (13,8) 

0,550 

Local, n (%)          

lábio inferior 35 (89,7) 30 (88,2) 35 (87,5) 30 (91) 40 (90,9) 25 (86,2) 

lábio superior 3 (7,7) 3 (8,8) 4 (10) 2 (6) 3 (6,8) 3 (10,3) 

comissura 1 (2,6) 1 (2,9) 

0,979 

1 (2,5) 1 (3) 

0,825 

1 (2,3) 1 (3,4) 

0,820 

Disseminação, n (%)          

sem 35 (89,7) 30 (88,2) 34 (85) 31 (93,9) 39 (88,6) 26 (89,7) 

perineural 4 (10,3) 4 (11,8) 
0,837 

6 (15) 2 (6,1) 
0,224 

5 (11,4) 3 (10,3) 
0,892 

*Teste de Qui-quadrado (χ2) ou Teste exacto de Fisher 

DENSIDADE VASCULAR LINFÁTICA E SUA RELAÇÃO COM OS PARÂMETROS CLÍNICO-

PATOLÓGICOS (MÉTODO DE CHALKLEY) 

 

À semelhança da DVS, também as medianas das diferentes DVL avaliadas foram 

utilizadas como valor de referência para o estudo da sua relação com as características 

clínico-patológicas, identificando-se, dois grupos: o grupo DVL ≤ mediana e o grupo DVL > 

mediana (tabela III). 

 

Nas contagens efectuadas através do método de Chalkley, não se verificou 

associação entre estas e as características clinico-patológicas, embora se observe uma 

tendência de valores baixos de DVL peritumoral se associarem a tumores iniciais, embora 

essa associação não seja estatisticamente significativa (p=0,067) (tabela III). 
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Tabela IV. Sobrevivência livre de doença e sobrevivência global, aos 
3 anos, de 73 doentes com carcinoma do lábio. 

 n 
Sobrevivência Livre de 

Doença aos 3 anos 
P* 

Sobrevivência 
Global aos 3 anos 

P* 

intratumoral      

≤ 3,3 39 88% 91% 

> 3,3 34 58,8% 
0,113 

66,8% 
0,121 

peritumoral      

≤ 3 40 78,5% 82,1% 

> 3 33 75,6% 
0,374 

83,9% 
0,411 

total      

≤ 6,6 44 79,9% 82,5% 

> 6,6 29 69,5% 
0,368 

83,6% 
0,506 

* Teste de Log-Rank ou Teste de Breslow 
 

 

Significado prognóstico da densidade vascular linfática 

A sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global (3 anos) revelaram-se 

mais elevadas no grupo de doentes com menor densidade vascular linfática; porém, as 

diferenças encontradas não foram significativas (tabela IV) 

 

 

 


