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RESUMO 

 
 

Adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide são as neoplasias mais frequentes 

em glândulas salivares menores. Eventos como angiogênese e imunidade antitumoral 

são extremamente importantes para a progressão das neoplasias. Diante disso, o 

presente trabalho teve como objetivo comparar a densidade de vasos, de mastócitos e de 

linfócitos T CD8 no adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide. Foram 

utilizados 26 casos de adenoma pleomórfico, 31 casos de carcinoma mucoepidermoide e 

7 casos controle. A avaliação da expressão tecidual de CD34, mastócitos e linfócitos T 

CD8+ foram realizados por imunoistoquímica. A maioria dos casos de adenoma e 

carcinoma foi obtida de pacientes do sexo feminino (70,2%), a idade média dos 

pacientes foi aproximadamente 36,9 anos, variando de 9 a 75 anos e a localização 

anatômica mais frequente para as duas neoplasias foi o palato (57,9%). Os casos de 

carcinoma mucoepidermoide apresentaram maior densidade de vasos (p= 0,0001), 

mastócitos (p= 0,002) e linfócitos T CD8+ (p= 0,045) quando comparados aos casos de 

adenoma pleomórfico. Quando comparados aos controles, os casos de adenoma 

pleomórfico apresentaram maior densidade linfócitos T CD8+ (p= 0,011) e maior 

densidade de mastócitos (p= 0,113), ainda que não significativa. Os resultados 

demonstraram que os eventos como angiogênese, recrutamento de mastócitos e 

linfócitos T CD8 foram mais proeminentes no carcinoma mucoepidermoide do que no 

adenoma pleomórfico, indicando uma provável relação entre esses marcadores e o 

processo de progressão tumoral. 
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ABSTRACT 

 

 
Pleomorphic adenoma and mucoepidermoid carcinoma are the most common 

malignancies in the minor salivary glands. Events such as angiogenesis and antitumor 

immunity are extremely important for the progression of cancer. Therefore, this study 

aimed to compare the density of vessels, mast cells and CD8 T cells in pleomorphic 

adenoma and mucoepidermoid carcinoma. 26 cases of pleomorphic adenoma, 31 cases 

of mucoepidermoid carcinoma and 7 cases control were used. The evaluation of tissue 

expression of CD34, mast cells and CD8 + T lymphocytes was performed by 

immunohistochemistry. Most cases of adenoma and carcinoma was obtained from 

female patients (70.2%), the average age was about 36.9, ranging from 9 to 75 years and 

the most frequent anatomical location for both neoplasias was palate (57.9%). The cases 

of mucoepidermoid carcinoma showed greater density of vessels (p = 0.0001), mast 

cells (p = 0.002) and CD8 + T lymphocytes (p = 0.045) when compared to the case of 

pleomorphic adenoma and controls. When compared with controls, pleomorphic 

adenoma cases showed higher density CD8 + T lymphocytes (p = 0.011) and a higher 

density of mast cells (p = 0.113), although not significant. The results showed that 

events such as angiogenesis, recruitment of mast cells and CD8 + T lymphocytes were 

most prominent in mucoepidermoid carcinoma than in pleomorphic adenoma, indicating 

a probable relationship between these markers and tumor progression process. 
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1 INTRODUÇÃO/REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 Glândulas salivares 

As glândulas salivares são estruturas exócrinas que produzem saliva, um fluido 

complexo com papel importante na homeostase da cavidade oral (DALE, 1994; BATH- 

BALOGH; FEHRENBACH, 2012). Podem ser classificadas em glândulas maiores e 

menores. As maiores incluem a parótida, a submandibular e a sublingual. As glândulas 

salivares menores apresentam dimensão inferior às maiores e são mais numerosas, 

estimadas em número de 600 a 1000, distribuídas como discretos agregados de tecidos 

secretores presentes na submucosa da cavidade oral. As glândulas salivares menores são 

encontradas por toda a cavidade oral, exceto na parte anterior do palato duro e na 

gengiva (HAND, 2008). 

As glândulas salivares maiores e menores apresentam características histológicas 

similares. São compostas de tecido epitelial e conjuntivo. As células epiteliais revestem 

os ductos e produzem a saliva enquanto o tecido conjuntivo circunda o epitelial, 

protegendo e sustentando a glândula. O tecido conjuntivo da glândula constitui a 

cápsula, que reveste a parte externa da glândula, e os septos. Tanto a cápsula quanto os 

septos possuem nervos e vasos sanguíneos que suprem a glândula (BATH-BALOGH; 

FEHRENBACH, 2012). 

Os dois principais tipos de células secretoras presentes nas glândulas salivares 

são as células mucosas e serosas, que diferem entre si quanto à histologia e ao tipo de 

componentes macromoleculares que elas produzem e secretam. Em geral, células 

serosas apresentam citoplasma mais límpido e produzem proteínas e glicoproteínas, 

enquanto as células mucosas possuem citoplasma de aspecto mais turvo e têm como 

principal produto as mucinas (HAND, 2008; BATH-BALOGH; FEHRENBACH, 

2012). As células secretoras são agrupadas em uma estrutura chamada ácino. Cada 

ácino consiste em uma única camada de células epiteliais cuboides que circundam uma 

abertura central, o lúmen, local em que a saliva é depositada após ser produzida pelas 

células secretoras. Os ácinos serosos são compostos de células serosas e possuem um 

lúmen delgado, já os ácinos mucosos são compostos por células mucosas e seu lúmen é 

maior. Existem ainda os ácinos mucosserosos que possuem tanto o grupo de células 

mucosas circundando o lúmen quanto uma meia-lua serosa (BATH-BALOGH; 

FEHRENBACH, 2012). 
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Para facilitar o fluxo da saliva de cada lúmen para ductos conectores, existem 

células mioepiteliais localizadas na superfície de alguns ácinos, assim como em parte do 

sistema de ductos, representada pelos ductos intercalares. As células mioepiteliais são 

células contráteis associadas à porção secretora terminal e aos ductos intercalares das 

glândulas salivares, cada célula mioepitelial consiste em um corpo celular a partir do 

qual se propagam quatro a oito processos citoplasmáticos (BATH-BALOGH; 

FEHRENBACH, 2012). Essas células também produzem proteínas que têm atividade de 

supressão de tumor, como as inibidoras de protease e fatores antiangiogênese (HAND, 

2008). 

A porção ductal das glândulas salivares é uma estrutura altamente ramificada.  

Os ramos menores deste sistema de ductos são formados pelos ductos intercalares, aos 

quais estão ligados os ácinos e túbulos secretores. Vários ductos intercalares unem-se 

uns com os outros formando ductos estriados, estes se unem uns aos outros e formam os 

ductos intralobulares, de calibre crescente que estão circundados por elementos de 

tecido conjuntivo mais abundantes. Os ductos que saem dos lóbulos unem-se formando 

ductos interlobulares, que por sua vez, formam ductos intralobares e interlobares. O 

ducto terminal da glândula lança saliva na cavidade oral (GARTNER; HIATT, 2003). 

Em glândulas salivares menores os ductos não recebem nome e são menores que 

qualquer ducto das glândulas salivares maiores. Esses ductos curtos abrem-se 

diretamente na superfície da mucosa. As porções secretoras terminais da maioria das 

glândulas menores são mucosas ou têm um pequeno número de componentes serosos, 

como consequência, a maioria dessas glândulas secreta um produto sobretudo mucoso, 

com alguma influência serosa (HAND, 2008; BATH-BALOGH; FEHRENBACH, 

2012). 

 
1.2 Neoplasias de glândulas salivares 

Tumores que acometem glândulas salivares formam um complexo grupo de lesões 

encontradas na prática da patologia bucal. A complexidade dessas neoplasias é atribuída 

à heterogeneidade da origem das células que possuem habilidade de se diferenciar em 

vários subtipos, resultando em inúmeros padrões morfológicos (DWIVEDI, et al., 

2013). 

A última classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) (2005) incluiu 

24 subtipos diferentes de neoplasias de glândulas salivares que apresentam 
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características e comportamentos distintos (BARNES et al., 2005). Essas neoplasias são 

um desafio particular para os patologistas, devido à complexidade de sua classificação e 

à raridade das diversas entidades, que podem apresentar um amplo espectro de 

diversidade morfológica tanto em lesões individuais como entre diferentes neoplasias 

dificultando a diferenciação entre tumores benignos e malignos (BARNES et al., 2005). 

As estatísticas sobre a representatividade de neoplasias de glândulas salivares 

são de difícil obtenção, pois os artigos muitas vezes limitam essas estatísticas segundo 

determinadas localizações anatômicas e tipos histológicos. A “Classificação de Tumores 

– Patologia e Genética de Tumores de Cabeça e Pescoço – Organização Mundial de 

Saúde” cita como único dado de incidência global anual 0,4-13,5 casos para cada 

100000 pessoas (BARNES et al., 2005).  Alguns estudos trazem a porcentagem de  

casos de neoplasias de glândulas salivares em relação ao total de biópsias do 

departamento médico e/ou odontológico analisado. Em estudo de Abrahão et al. (2016), 

os casos de neoplasias de glândulas salivares foram obtidos de dois serviços de 

patologia bucal diferentes, sendo que essas neoplasias representaram 0,8% e 1,3% de 

todas as biópsias realizadas nesses centros. Em um estudo do Irã, foi reportado que os 

pacientes com neoplasias de glândulas salivares representavam 1,7% do total de 

atendimentos do serviço de patologia bucal (SAGHRAVANIAN et al., 2013). Outros 

estudos apresentam a incidência ou prevalência de neoplasias de glândulas salivares. O 

estudo chileno de Araya et al. (2015) encontrou uma prevalência de 15,24 para 100.000 

pessoas, e uma incidência de 2,51 para cada 100.000 pessoas. Bradley e McGurk (2013) 

reportaram que a incidência combinada de neoplasias salivares anualmente na 

população de uma cidade inglesa, em um período de 20 anos, foi 7,03-8,59 para cada 

100000 pessoas. 

Frequentemente, 61 a 80% de todas as neoplasias epiteliais primárias de 

glândulas salivares ocorrem na glândula parótida; 8 a 11% ocorrem nas glândulas 

submandibulares; 9 a 28% ocorrem nas glândulas salivares menores e, no máximo, 1% 

ocorre na glândula sublingual (EVESON; CAWSON, 1985; ELLIS et al., 1991; 

SUBHASHRAJ, 2008; OLIVEIRA et al., 2009; TIAN et al., 2010). 

A maioria dos estudos encontrados na literatura científica sobre neoplasias de 

glândulas salivares incluem conjuntamente casos de glândulas maiores e menores, o que 

dificulta a avaliação da distribuição e das características clínico-patológicas das 

neoplasias de glândula salivares menores (PIRES et al., 2007; BUCHNER; MERRELL; 
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CARPENTER, 2007). Trabalhos retrospectivos com casos apenas de neoplasias 

intraorais de glândulas salivares menores ocorridos no Brasil são pouco encontrados 

(LOYOLA et al., 1995; LOPES et al., 1999; ABRAHÃO et al., 2015). Trabalhos com 

enfoque em neoplasias de glândulas salivares menores são de grande relevância no 

campo da patologia bucal visto que quando essas neoplasias ocorrem em glândulas 

salivares menores aproximadamente 50% são lesões malignas (NEVILLE et al., 2009). 

Além da considerável chance de malignidade, esses tumores podem corresponder a até 

28% de todos os casos de neoplasias de glândulas salivares, logo, as glândulas menores 

são a segunda localização mais frequente para neoplasias de glândulas salivares 

(NEVILLE, 2009). 

Para os casos de neoplasias de glândulas salivares menores intraorais, as 

localizações mais comuns são palato, lábios e mucosa bucal (ELLIS et al., 1991; YIH; 

KRATOCHVIL; STEWART, 2005; PIRES et al., 2007). Dentre as neoplasias benignas 

de glândulas salivares menores o adenoma pleomórfico é a mais frequente e dentre as 

malignas o carcinoma mucoepidermoide é referido como a mais prevalente (YIH; 

KRATOCHVIL; STEWART, 2005; PIRES et al., 2007; RAMESH; KRISHNAN; 

PAUL, 2014). Em relação à distribuição diferencial por sexo das neoplasias de 

glândulas salivares menores há uma discreta predominância de acometimento no sexo 

feminino (YIH; KRATOCHVIL; STEWART, 2005; PIRES et al., 2007; RAMESH; 

KRISHNAN; PAUL, 2014) porém, há que se considerar que as proporções podem 

variar entre os diferentes tipos de neoplasias (TIAN et al., 2010). As neoplasias de 

glândulas salivares acometem uma ampla faixa etária, inclusive crianças e adolescentes, 

com sua incidência variando entre a 1ª e a 9ª décadas de vida (LUNA; BATSAKIS; EL-

NAGGAR, 1991; BUCHNER; MERRELL; CARPENTER, 2007). 

Os sinais e sintomas dos pacientes com neoplasias de glândulas salivares menores 

dependem da localização e do tamanho do tumor (GUZZO et al., 2010). A manifestação 

clínica mais frequente é o edema indolor na região intraoral; ulceração, dor, parestesia, 

disfagia, dificuldade da fala e otalgia ocorrem na minoria dos casos (DALGIC et al., 

2014; RAMESH; KRISHNAN; PAUL, 2014). 

Informações clínicas sobre lesões neoplásicas superficiais e acessíveis podem ser 

obtidas a partir do histórico do paciente e exames físicos específicos. Para lesões 

maiores e inacessíveis, técnicas de imagem devem ser utilizadas para obtenção de 

informações mais precisas sobre localização, extensão, estrutura interna e possível
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infiltração. Outras ferramentas úteis de investigação incluem punção aspirativa por 

agulha fina e biópsia de congelamento (EVESON et al., 2005). Há uma grande 

complexidade em se distinguir uma neoplasia de glândula salivar menor benigna de  

uma maligna apenas por meio do exame físico. Exames de imagem pré-operatórios, 

biópsia incisional, ou punção aspirativa por agulha fina devem ser realizados para o 

planejamento da cirurgia (DALGIC et al., 2014). 

O tratamento de neoplasias de glândulas salivares menores da cavidade oral 

inclui excisão cirúrgica completa, sendo que as neoplasias benignas podem ser tratadas 

apenas por meio de excisão cirúrgica. Para o tratamento de neoplasias malignas pode 

haver necessidade de radioterapia e quimioterapia além da cirurgia (DALGIC et al., 

2014). A extensão da cirurgia e a necessidade de dissecação ou terapia adjuvante 

dependem da histologia e estadiamento do tumor (PAPASPYROU et al., 2010). 

 

1.3 Adenoma pleomórfico 

Adenoma pleomórfico, ou tumor misto, é uma neoplasia benigna caracterizada 

microscopicamente pelo pleomorfismo arquitetural, onde elementos mioepiteliais 

modificados e epiteliais se misturam com estroma de aparência mucoide, mixoide, 

condroide, hialina e óssea (ELLIS; AUCLAIR, 1996; EVESON et al., 2005). A 

caracterização do adenoma pleomórfico foi idealizada por Foote e Frazel (1954) que o 

subdividiram em: principalmente mixoide, mixoide e celular em igual proporção, 

predominantemente celular e extremamente celular. 

O adenoma pleomórfico é considerado o tumor de glândula salivar mais 

prevalente e corresponde a 60% de todas as neoplasias salivares (SPIRO, 1986; 

SUBHASHRAJ, 2008; OLIVEIRA et al., 2009). Em glândulas salivares menores, o 

palato é o local mais frequentemente acometido, seguido por mucosa jugal, lábios, 

língua e região retromolar (COHEN, 1986; WALDRON; EL-MOFTY; GNEPP, 1988). 

A idade média de ocorrência da neoplasia é 46 anos, sendo usualmente mais 

prevalente na faixa etária compreendida entre 30 a 60 anos de idade e apresenta maior 

frequência no sexo feminino (EVESON; CAWSON, 1985; LACCOURREYE et al., 

1994), é a neoplasia de glândula salivar mais frequente em crianças e adolescentes 

(LACK; UPTON, 1988). 
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O adenoma pleomórfico usualmente tem evolução lenta e indolor (EVESON et 

al., 2005) apresentando-se tipicamente como uma massa submucosa firme ou elástica 

sem ulceração (CALLENDER et al., 1992). 

Macroscopicamente, adenomas pleomórficos são bem definidos, de forma oval 

ou arredondada e frequentemente encapsulados, sendo que em glândulas salivares 

menores a cápsula é pouco desenvolvida ou ausente. (EVESON et al., 2005). 

Microscopicamente, os componentes epiteliais formam ductos e pequenos cistos 

que podem conter material eosinofílico, o epitélio pode se apresentar como pequenos 

ninhos celulares, camadas de células semelhantes a cordões e focos de células 

escamosas queratinizadas e fusiformes. As células mioepiteliais têm morfologia 

variável, podendo ser angulares ou alongadas, arredondadas com núcleos excêntricos e 

com citoplasma eosinofílico hialinizado que se assemelha a plasmócitos. As células 

mioepiteliais são responsáveis pelas mudanças características, do tipo mesenquimáticas, 

dando uma aparência mixoide ao tumor, ao passo que a degeneração vacuolar das 

células mioepiteliais resulta em aparência cartilaginosa do tumor. Além disso, focos de 

hialinização, materiais ósseos e adiposos podem ser notados no estroma de muitos casos 

de adenoma pleomórfico (RAJENDRAN, 2006). 

O diagnóstico de adenoma pleomórfico é estabelecido com base na história 

clínica, exame físico, punção aspirativa por agulha fina e histopatologia. Excisão 

cirúrgica com margens de tecido normal é o tratamento de escolha para o adenoma 

pleomórfico que objetiva remover completamente o tumor e minimizar os riscos de 

recorrência, visto que pode haver tendência desta neoplasia em recorrer (EVESON et 

al., 2005; MENDENHALL et al., 2008; LINGAM et al., 2011). 

As recorrências em adenoma pleomórfico são raras, e se devem provavelmente 

à: variabilidade da espessura da cápsula, capacidade da neoplasia invadir a cápsula, 

nódulos tumorais que se projetam para fora da cápsula (pseudopodia), faixa etária 

jovem dos pacientes, células neoplásicas com poucas exigências biológicas capazes de 

sobreviver quando escapam durante a cirurgia e excisão cirúrgica incompleta (MARAN; 

MACKENZIE; STANLEY; 1984; HENRIKSSON et al., 1998; EVESON et al., 2005; 

NOURAEI, et al., 2006). 

Apesar de ser uma neoplasia benigna, o adenoma pleomórfico pode sofrer 

transformação maligna, sendo chamado de carcinoma ex adenoma pleomórfico, que é o 

adenoma pleomórfico do qual uma neoplasia maligna epitelial é derivada (GNEPP et
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al., 2005). Johns e Goldsmith (1989) reportaram uma incidência de 1,6% de 

transformação maligna em tumores com menos de cinco anos de evolução comparado 

com 9,4% de incidência para tumores com mais de quinze anos de evolução. O 

carcinoma ex-adenoma pleomórfico provavelmente se origina do acúmulo de 

instabilidades genéticas em adenomas pleomórficos que tenham um longo tempo de 

evolução (GNEPP et al., 2005). 

Microscopicamente o carcinoma ex adenoma pleomórfico, por definição, 

apresenta uma mistura de componente benigno e componente maligno. Em certos casos 

o carcinoma ocupa a neoplasia toda não deixando vestígios do adenoma pleomórfico. 

Alternativamente, a neoplasia pode ser predominantemente composta pelo adenoma 

pleomórfico com focos dispersos de transformação maligna caracterizada por 

pleomorfismo nuclear, figuras mitóticas freqüentes / atípicas, hemorragia e necrose 

(ANTONY et al., 2012). As alterações malignas no adenoma pleomórfico têm sido 

associadas a neoplasias com longo tempo de duração, recorrência tumoral, idade 

avançada e tamanho do tumor (KATO et al., 2008). 

O adenoma pleomórfico metastizante foi classificado por Gnepp (2005) como 

uma neoplasia maligna, definida como “um adenoma pleomórfico histologicamente 

benigno que inexplicavelmente manifesta metástases locais ou distantes”. Os sítios 

metastáticos mais comuns são ossos (45%), cabeça e pescoço (43%) e pulmão (36%) 

(NOURAEI et al., 2006). O mecanismo pelo qual ocorre o comportamento metastático 

do adenoma pleomórfico ainda não é elucidado. Devido a relatos reportados após 

tratamentos cirúrgicos de lesões primárias e recorrentes de glândulas salivares, tem sido 

hipotetizado que a manipulação cirúrgica pode levar ao desprendimento de células 

neoplásicas e posterior implantação vascular com subsequente disseminação 

hematogênica (MARIONI et al., 2003). 

 
1.4 Carcinoma mucoepidermoide 

Carcinoma mucoepidermoide é uma neoplasia epitelial glandular caracterizada 

pela presença de células mucosas, intermediárias e epidermoides (GOODE; EL- 

NAGGAR, 2005). Ellis e Auclair (1996) descreveram o carcinoma mucoepidermoide 

como um “[...] tumor epitelial maligno composto de proporções variadas de células 

epidermoides, mucosas, intermediárias, colunares e claras que frequentemente 

demonstram proeminente crescimento cístico [...]”. 
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O carcinoma mucoepidermoide compreende 10 a 50% de todas as neoplasias de 

glândulas salivares menores. Entretanto, quando se consideram apenas as neoplasias 

malignas, o carcinoma mucoepidermoide representa 29 a 68% dessas neoplasias 

(LOPES et al., 1999; TOIDA et al., 2005; JABER, 2006; PIRES et al., 2007; 

BUCHNER; MERRELL, CARPENTER, 2007; RAMESH; KRISHNAN; PAUL, 2014). 

Segundo a literatura, o carcinoma mucoepidermoide pode ocorrer desde a 1ª à 9ª 

décadas de vida, sendo a 5ª e 6ª décadas o pico de ocorrência dessa neoplasia 

(KOKEMUELLER et al., 2005; COPELLI et al., 2008). Em pacientes pediátricos o 

carcinoma mucoepidermoide representa 16% de todas as neoplasias de glândulas 

salivares e 51% das neoplasias malignas, com prognóstico favorável para carcinomas de 

baixo grau comparado a carcinomas de alto grau (HICKS; FLAITZ, 2000). 

As localizações mais frequentemente acometidas em glândulas salivares 

menores são palato, língua e mucosa bucal (AUCLAIR; GOODE; ELLIS, 1992). Em 

relação à distribuição diferencial por sexo há uma leve predileção pelo sexo feminino 

(BAI et al., 2013; LIU et al., 2014). 

Clinicamente o carcinoma mucoepidermoide pode manifestar-se como uma 

tumefação de crescimento lento, normalmente assintomática, mas que pode estar 

associada à ulceração superficial e parestesia (LEE; YOON, 2003).  

Histologicamente, a neoplasia é composta de células escamosas (epidermoides), 

células produtoras de muco e células do tipo intermediário. A proporção dos diferentes 

tipos celulares e a configuração arquitetural varia entre os tumores. O carcinoma 

mucoepidermoide geralmente se apresenta de forma multicística com componente 

sólido (BARNES et al., 2005). 

Os carcinomas mucoepidermoides têm sido classificados em três graus 

histopatológicos com os seguintes critérios: quantidade de formação cística, grau de 

atipia celular e número relativo de células mucosas, epidermoides e intermediárias. 

Auclair, Goode e Ellis (1992) e Brandwein et al. (2001) já propuseram esquemas de 

avaliação baseados em parâmetros microscópicos significantes (NEVILLE et al., 2009). 

O sistema de classificação proposto por Auclair, Goode e Ellis (1992) sugere que os 

critérios de definição de grau histopatológico são: componente intracístico, presença de 

invasão neural, presença de necrose, número de mitoses por campo e presença de 

anaplasia. Já Brandwein et al. (2001) propõem a avaliação adicional de invasão de 

fronte tumoral em forma de cordões e ilhas, atipia nuclear, invasão linfática ou vascular, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368837500000336
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368837500000336
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invasão óssea e disseminação perineural. Ambos os sistemas atribuem valores pontuais 

para cada característica para determinar o grau histopatológico do tumor. 

Tradicionalmente, grau histopatológico é considerado significante para predizer o 

comportamento clínico e o prognóstico da neoplasia. O carcinoma mucoepidermoide 

apresenta uma variedade de comportamentos biológicos e, enquanto variantes de alto 

grau são altamente agressivas com prognóstico ruim, a variante de baixo grau 

normalmente demonstra melhor prognóstico com taxas de sobrevida satisfatórias 

(CLODE et al., 1991; PIRES et al., 2004; LUNA, 2006), e parece ser mais comum em 

glândulas salivares menores (KOKEMUELLER et al., 2005). 

A associação do prognóstico com a variante de grau intermediário é menos 

conhecida (COCA‑PELAZ et al., 2015). O prognóstico do carcinoma mucoepidermoide 

parece ser largamente dependente do grau histopatológico da neoplasia, com taxas de 

sobrevida em cinco anos variando de 92 a 100% para baixo grau, 62 a 92% para grau 

intermediário e de 0 a 43% para alto grau (ELLIS; AUCLAIR, 1996; BARNES, 2009). 

O carcinoma mucoepidermoide pode estar associado a exposição à radiação, entre 

os sobreviventes das explosões da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki em 1945 o 

carcinoma mucoepidermoide foi a neoplasia de glândula salivar mais comum (SAKU et 

al., 1997; WHATLEY; THOMPSON; RAO, 2006). Da mesma forma, já se relatou a 

ocorrência do carcinoma mucoepidermoide após radioterapia devido a carcinoma de 

tireoide ou leucemia (WHATLEY; THOMPSON; RAO, 2006). 

O diagnóstico é realizado por meio de uma associação entre exames clínicos e 

complementares, como radiografias, ultrassom, punção aspirativa por agulha fina e 

biópsia, sendo esta última ferramenta essencial para conclusão (SOBRAL et al., 2001). 

Em casos de tumores anatomicamente acessíveis e pacientes livres de metástases, o 

tratamento de escolha é a ressecção cirúrgica completa com objetivo de margens livres 

de neoplasia evitando assim morbidade pós-operatória (VANDER POORTEN et al., 

2014). O esvaziamento cervical radical é indicado para os pacientes com evidência 

clínica de metástase e pode também ser considerado para os pacientes com tumores 

grandes ou tumores de alto grau (NEVILLE et al., 2009). 

 

1.5 Microambiente tumoral 

A iniciação e a progressão das neoplasias requerem um número de recursos 

adquiridos pelas células neoplásicas para promover sobrevivência, crescimento e  
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disseminação celulares (HANAHAN; WEINBERG, 2011). Essas características não 

dependem apenas de mutações intrínsecas que se acumulam nas células neoplásicas, 

mas também de interações entre células malignas e não malignas. As células malignas 

geram sinais quimioatraentes que recrutam células endoteliais vasculares e linfáticas, 

pericitos, fibroblastos, macrófagos e outras células hematopoiéticas. Essas células, 

juntamente com a matriz extracelular e a membrana basal, constituem o microambiente 

de células neoplásicas, denominado, microambiente tumoral. Logo, o microambiente 

tumoral é o meio constituído de células, fatores solúveis, moléculas de sinalização e 

matriz extracelular que tem a capacidade de: promover transformação neoplásica, 

suportar o crescimento e invasão tumorais e proteger o tumor da imunidade do 

hospedeiro (SWARTZ et al., 2012). 

O microambiente tumoral contribui para cada aspecto da carcinogênese incluindo 

transformação maligna, crescimento tumoral, metástases e resistência à terapia (GAO, F 

et al., 2014). As neoplasias não são doenças envolvendo simplesmente mutações 

aberrantes em células neoplásicas e é evidente que o papel desempenhado por um 

microambiente desregulado é crucial para o crescimento e disseminação tumorais 

(JOYCE; POLLARD, 2009; QUAIL; JOYCE, 2013). 

Durante algum tempo o interesse em aspectos imunológicos (WITZ; HANNA, 

1980) e angiogênicos (FOLKMAN et al., 1971) do microambiente tumoral ofuscaram o 

papel do microambiente propriamente dito na iniciação do processo neoplásico (WITZ, 

2009). No entanto, já se estabeleceu que o microambiente contribui ativamente para a 

iniciação da carcinogênese, visto que influencia profundamente a organização do tecido, 

bem como processos intracelulares, tais como a proliferação, diferenciação e apoptose 

(BISSELL; BARCELLOS-HOFF, 1987; VAN DEN HOOFF, 1988). Os elementos 

estruturais e funcionais essenciais no estroma de um microambiente tumoral típico 

incluem fibroblastos, miofibroblastos, células adiposas, células inflamatórias, células 

imunes, redes vasculares e linfáticas e matriz extracelular (CHEN et al., 2015). 

Fisiologicamente, o estroma de indivíduos saudáveis funciona como uma barreira 

física contra tumorigênese; no entanto, as células neoplásicas promovem alterações para 

converter o microambiente da neoplasia em uma entidade patológica. A orquestração de 

um evento como esse implica na migração de células do estroma, na remodelação da 

matriz e expansão da vasculatura (JUNTTILA; SAUVAGE, 2013). Vários tipos de 

células estromais não neoplásicas estão presentes no interior de neoplasias malignas 
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primárias, incluindo, células endoteliais, fibroblastos, miofibroblastos, progenitores 

derivados da medula óssea e populações heterogêneas de células imunes (BISSEL; 

RADISKY, 2001; MUELLER; FUSENING, 2004; KALLURI, ZEISBERG, 2006). 

As células imunes que compõem o microambiente tumoral são divididas em 

células da imunidade inata e da imunidade adaptativa. A imunidade inata é a linha de 

defesa inicial contra microrganismos, consistindo em mecanismos de defesa celulares e 

bioquímicos que já existiam antes do estabelecimento de uma infecção. As células da 

imunidade inata incluem macrófagos, granulócitos, mastócitos, células dendríticas e 

células natural killer (NK), que representam a primeira linha de defesa contra patógenos 

(ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008; RIBATTI; CRIVELLATO; VACCA, 2012). 

Imunidade adaptativa é a forma de imunidade mediada por linfócitos e estimulada pela 

exposição a agentes infecciosos, sendo caracterizada por especificidade e memória. A 

imunidade adaptativa inclui linfócitos B e T, os quais sofrem expansão clonal e 

elaboram uma resposta adaptativa direcionada ao agente alvo (ABBAS; LICHTMAN; 

PILLAI, 2008; RIBATTI; CRIVELLATO; VACCA, 2012). 

Uma resposta imune eficiente depende da distribuição e posicionamento 

apropriado das células imunes no microambiente tecidual e, esse processo por sua vez, é 

largamente controlado pelas redes vasculares e sua interação com as células imunes 

circulantes durante a formação e estabelecimento dos processos patológicos (DANESE; 

DEJANA; FIOCCHI, 2007; STOCKMANN et al., 2014). Diante disso, diversas 

análises, em diferentes tipos de neoplasia, têm sido realizadas na tentativa de avaliar o 

impacto de alguns componentes do microambiente tumoral, como redes vasculares, 

mastócitos e linfócitos, sobre o desenvolvimento das neoplasias (RIBATTI; 

CRIVELLATO, 2009; OLIVEIRA-NETO et al., 2007; ZANCOPE et al., 2010; EROL 

et al., 2011; WALLIS; STAFFORD; GREENMAN, 2014; BRUNO et al., 2014). 

 
1.6 Angiogênese e densidade microvascular 

Angiogênese é definida pela formação de novos vasos a partir daqueles pré- 

existentes, assim como capilares e vênulas pós-capilares. Em condições fisiológicas, a 

angiogênese é dependente do balanço entre moduladores angiogênicos positivos e 

negativos dentro do microambiente vascular (HANAHAN; FOLKMAN, 1996) que 

requerem a atividade funcional de fatores angiogênicos, proteínas da matriz 
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extracelular, receptores de adesão e enzimas proteolíticas (RIBATTI; CRIVELLATO, 

2009). 

Em tecidos normais, a quiescência vascular é mantida pela influência dominante 

de inibidores de angiogênese endógenos sobre os estímulos angiogênicos (RIBATTI; 

CONCONI; NUSSDORFER, 2007). Como os vasos são quiescentes em tecidos adultos, 

a angiogênese é relativamente rara, ocorrendo predominantemente em processos 

cicatriciais, durante o ciclo menstrual feminino e na gravidez (BERGERS; BENJAMIN, 

2003; BERGERS; SONG, 2005). Porém, a angiogênese patológica pode ocorrer e está 

relacionada às condições de crescimento neoplásico, retinopatia diabética (BERGERS; 

SONG, 2005), artrite reumatóide, doenças inflamatórias intestinais, endometriose, entre 

outras (GERHARDT; BETSHOLTZ, 2003). 

A angiogênese associada aos tumores é um processo em que novos capilares são 

formados no estroma tumoral a partir de células endoteliais de vasos pré-existentes 

(LIOTTA et al., 1991; FOLKMAN, 1995). Na década de 70, Judah Folkman observou 

que o tecido acometido pelo tumor apresentava um número elevado de vasos  

sanguíneos que eram frágeis e frequentemente hemorrágicos (FOLKMAN et al., 1971). 

Folkman então notou que os tumores permaneciam viáveis, mas não se desenvolviam 

quando a angiogênese não estava presente, o que o levou a criar a hipótese de que os 

tumores deveriam induzir o crescimento de novos vasos sanguíneos no hospedeiro para 

suportar o crescimento neoplásico (FOLKMAN et al., 1971; CAO et al., 2011). Em 

1971 Folkman publicou um relato no qual propôs que o crescimento tumoral dependia 

da angiogênese (FOLKMAN, 1971), e apresentou alguns novos conceitos postulando 

que no ambiente tumoral as células malignas e endoteliais constituíam um sistema de 

crescimento integrado e que fatores angiogênicos secretados de tumores estimulariam o 

crescimento de vasos sanguíneos (FOLKMAN, 1971; CAO et al., 2011). 

Os vasos sanguíneos tumorais fornecem nutrientes e oxigênio para o 

desenvolvimento da neoplasia e, ao mesmo tempo, auxiliam na eliminação dos resíduos 

metabólicos do tecido tumoral resultando na continuidade da progressão tumoral. 

Adicionalmente os vasos da neoplasia atuam como facilitadores para que células 

neoplásicas sofram metástase para órgãos distantes (FOLKMAN, 1971; FOLKMAN; 

KERBEL, 2002). 

A angiogênese precede a formação do tumor durante a carcinogênese 

quimicamente induzida, sugerindo que a progressão neoplásica depende da troca de uma 

http://pharmrev.aspetjournals.org/search?author1=Maria%2BTeresa%2BConconi&amp;sortspec=date&amp;submit=Submit
http://pharmrev.aspetjournals.org/search?author1=Maria%2BTeresa%2BConconi&amp;sortspec=date&amp;submit=Submit
http://pharmrev.aspetjournals.org/search?author1=Gastone%2BG.%2BNussdorfer&amp;sortspec=date&amp;submit=Submit
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fase pré-vascular por uma fase vascular (HANAHAN; FOLKMAN, 1996). Essa troca 

angiogênica reflete a habilidade da neoplasia e das células inflamatórias secretarem 

fatores angiogênicos no microambiente tumoral (RAICA; CIMPEAN; RIBATTI, 2009). 

Sem o processo de neovascularização, os tumores permanecem em sua forma não 

angiogênica na qual a proliferação é balanceada com apoptose, mantendo esses 

microtumores quiescentes (NAUMOV; AKSLEN; FOLKMAN, 2006). 

Como medida da atividade angiogênica muitos estudos utilizam a contagem de 

microvasos em espécimes de tecido para caracterizar a densidade microvascular 

(WEIDNER et al., 1991; HUANG et al., 2010; DHANUTHAI et al., 2013). Em muitos 

trabalhos essa contagem de microvasos é realizada por meio do uso do marcador CD34 

em reação imunoistoquímica. O CD34 é uma fosfoglicoproteína transmembrana 

identificada em 1984 em células tronco hematopoiéticas (CIVIN et al., 1984). É um 

marcador pan-endotelial robusto, de fácil uso na quantificação de vasos tumorais (DING 

et al., 2006), sendo considerado, portanto, um excelente marcador de células 

progenitoras endoteliais (FINA et al., 1990; HRISTOV; WEBER, 2008), cuja expressão 

pode ser observada tanto em tecido normal quanto neoplásico (SHIEH et al., 2009). 

Diferentes estudos verificaram uma associação entre a densidade microvascular, o 

prognóstico e a presença de metástases em neoplasias de glândulas salivares utilizando 

o CD34 como um marcador vascular específico (DOI et al., 1999; ZHANG et al., 2005; 

SHI et al, 2007; COSTA et al., 2008; SHIEH et al., 2009). Tal relação também já foi 

vista em carcinoma cervical (VIEIRA et al., 2005) e carcinoma de células escamosas do 

pulmão (ULLAH; NAGI; ASHRAF, 2013) onde a maior microdensidade vascular foi 

associada a pior prognóstico. 

 
1.7 Mastócitos, angiogênese e recrutamento de linfócitos T 

Os mastócitos são células derivadas da medula óssea que se originam a partir de 

células tronco hematopoiéticas (GURISH; AUSTEN, 2001) que, ao saírem do espaço 

vascular para o tecido conjuntivo completam sua maturação no interior dos diferentes 

tecidos periféricos. Nos tecidos periféricos adquirem seu fenótipo final de diferenciação 

sob a influência dos fatores teciduais do microambiente (CRIVELLATO; NICO; 

RIBATTI, 2009). 

Evidências crescentes indicam que mastócitos podem ter envolvimento distinto 

em diferentes eventos biológicos assim como, angiogênese, cicatrização de feridas,
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remodelamento tecidual, fibrose e recrutamento de linfócitos T, desempenhando então 

um papel importante na homeostase tecidual (NORBBY, 2002; GALLI; 

GRIMBALDESTON; TSAI, 2008; CRIVELLATO; NICO; RIBATTI, 2009). Paul 

Ehrlich foi quem primeiro observou que os mastócitos frequentemente aglomeravam-se 

em volta de massas tumorais (EHRLICH, 1878 apud CRIVELLATO; NICO; RIBATTI, 

2009). Westphal observou que em certas neoplasias os mastócitos estavam presentes 

principalmente na periferia do tumor (WESTPHAL; UBER; EHRLICH, 1891 apud 

MARICHAL; TSAI; GALLI, 2013). A partir de tais relatos, o envolvimento dos 

mastócitos na biologia tumoral foi sugerido (MARICHAL; TSAI; GALLI, 2013). No 

microambiente tumoral os mastócitos são uma das primeiras células a infiltrar as 

neoplasias, podendo contribuir para a progressão tumoral devido sua capacidade em 

participar de processos de angiogênese e invasão tumoral (DALTON; NOELLE, 2012). 

A razão mais importante que liga os mastócitos ao câncer é a capacidade dessas 

células sintetizarem e liberarem fatores angiogênicos como fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF), fator básico de crescimento de fibroblastos (FGF-2), as 

serino-proteases triptase e quimase, interleucina-8 (IL-8), fator de necrose tumoral 

(TNF-α) e o fator de crescimento nervoso (NGF) (OKAYAMA et al., 1998; 

CANTARELLA et al., 2002; NORRBY, 2002; AOKI et al., 2003; LAPPALAINEN et 

al., 2004; THEOHARIDES et al., 2007; SOUZA JUNIOR et al., 2015). 

Durante o desenvolvimento neoplásico a habilidade que os mastócitos possuem 

em remodelar tecidos funcionaria como um mecanismo que rompe a matriz extracelular 

e aumenta a possibilidade de disseminação de células neoplásicas (COUSSENS; 

WERB, 1996). A triptase, uma protease mastocitária, é capaz de estimular a 

proliferação de células endoteliais vasculares, promover a formação do tubo vascular 

em cultura de células e também degradar matriz de tecido conectivo para fornecer 

espaço para o crescimento neovascular. A triptase também atua indiretamente na 

ativação de metaloproteinases de matriz, que por sua vez, degradam o tecido conectivo 

extracelular com consequente liberação de VEGF ou FGF-2 do seu estado ligado à 

matriz (BLAIR et al., 1997; CRIVELLATO; NICO; RIBATTI, 2009), contribuindo 

para liberação de fatores angiogênicos. 

A função dos mastócitos tem sido extensivamente revisada no que se refere a 

desenvolvimento tumoral, com inferências de que eles podem deslocar o equilíbrio tanto 

a favor quanto contra o crescimento tumoral (THEOHARIDES; CONTI, 2004;

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lappalainen%20H%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=15284090
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MALTBY; KHAZAIE; MCNAGNY, 2009; DYDUCH; KACZMARCZYK; OKOŃ, 

2012). Os efeitos duais dos mastócitos em neoplasias podem depender da sua habilidade 

em degranular ou secretar mediadores específicos em resposta a uma ampla variedade 

de estímulos (THEOHARIDES; CONTI, 2004). As diferenças nas respostas que os 

mastócitos podem desempenhar se devem à sua capacidade de secretar tanto mediadores 

pró-inflamatórios, como TNF-α, quanto mediadores anti-inflamatórios, como IL-10 e 

TGF-β. Por exemplo, mastócitos são capazes de secretar TNF-α e aumentar a 

apresentação de antígenos por células dendríticas, promovendo resposta pró- 

inflamatória de linfócitos T e ativação de macrófagos (MARSHALL, 2004; GALLI; 

GRIMBALDESTON; TSAI, 2008). Contudo, sob condições específicas, os mastócitos 

podem secretar IL-10 e então bloquear a proliferação de linfócitos T (MARSHALL, 

2004; GALLI; GRIMBALDESTON; TSAI, 2008). 

Alguns estudos têm sido realizados na tentativa de elucidar o papel dos mastócitos 

nas neoplasias. Em neoplasias de mama, a alta densidade de mastócitos no estroma 

tumoral foi associada com melhor prognóstico (AALTOMAA et al., 1993; DABIRI et 

al., 2004). Em carcinoma de células escamosas da cavidade oral foi visto que a 

deficiência de mastócitos pode levar a uma modificação no microambiente durante a 

tumorigênese, tornando o local mais permissivo para proliferação de células 

neoplásicas, visto que em mucosa oral normal e em condições de leucoplasia há mais 

mastócitos do que na neoplasia (OLIVEIRA-NETO et al., 2007). Estes estudos sugerem 

um papel antitumoral para os mastócitos e, provavelmente refletem a habilidade do 

infiltrado em mediar diretamente a morte do tumor, o que indica que em certos 

ambientes tumorais, as funções antitumorais dos mastócitos podem sobrepor a funções 

promotoras de crescimento tumoral (MALTBY; KHAZAIE; MCNAGNY, 2009). Essas 

funções antitumorais podem ocorrer por meio da liberação de citocinas, tais como, 

TNF-α, IL-1 e IL-6 capazes de inibir o crescimento tumoral em melanoma; logo, o 

fenótipo e a secreção de produtos pelos mastócitos dependem do microambiente, que 

pode alterar a liberação de mediadores específicos (SWOPE et al., 1991). 

Por outro lado, números aumentados de mastócitos também já foram associados 

com características prognósticas desfavoráveis. Os papéis deletérios dos mastócitos 

foram identificados em estudos de neoplasias de pele, incluindo melanoma maligno 

(TOTH-JAKATICS et al., 2000; RIBATTI et al., 2003), carcinoma de células de 

Merkel (BEER; NG; MURRAY, 2008) e linfoma cutâneo primário (RABENHORST et 
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al., 2012). Em carcinoma de células escamosas de lábios os mastócitos parecem 

contribuir para a progressão neoplásica, estimulando angiogênese e degradando a matriz 

extracelular (ROJAS et al., 2005). Similarmente, em carcinoma de células escamosas da 

cavidade oral os mastócitos parecem contribuir para o crescimento e progressão 

tumorais (ANURADHA et al., 2014). A grande variedade no tipo, grau e estadiamento 

de tumores não permite uma classificação exata sobre a função pró- ou antitumoral dos 

mastócitos (RIGONI; COLOMBO; PUCILLO, 2014). Entretanto, pode-se inferir uma 

associação entre a infiltração de mastócitos na neoplasia e a função biológica exercida 

por eles no microambiente tumoral. 

Apesar de poucos dados na literatura, os mastócitos não atuam sozinhos no 

microambiente tumoral em desenvolvimento, sua habilidade no recrutamento e ativação 

de células imunes em alguns modelos de doença como infecção bacteriana 

(MCLACHLAN et al., 2003), encefalomielite experimental autoimune (GREGORY et 

al., 2005), modelo de hipersensibilidade cutânea (WANG et al., 1998), e inflamações 

(RUMSAENG et al., 1997) já foi verificada. 

Há evidências de que os mastócitos também atuem como moduladores de 

respostas de linfócitos T (SAYED; BROWN, 2007), essa comunicação entre os dois 

tipos celulares poderia ser explicada, em parte, pela grande variedade de mediadores, 

como citocinas, quimiocinas e leucotrienos liberados pelos mastócitos que poderiam 

mediar o recrutamento e interação entre mastócitos e linfócitos T (NAKAE et al., 2006; 

RAO; BROWN, 2008; HERSHKO; RIVERA, 2010). No entanto, não existem estudos 

na literatura que avaliem a relação direta entre mastócitos e linfócitos T CD8+ em 

neoplasias de glândulas salivares menores. 

 
1.8 Imunidade antitumoral e linfócitos T CD8 

No que se refere à imunologia contra tumores há um conceito conhecido como 

“vigilância imunológica”. Segundo esse conceito, o sistema imune reconhece e destrói 

clones de células transformadas antes que elas se transformem em neoplasias e, ainda é 

capaz de destruir neoplasias depois de formadas (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 

2008). Apesar disso, após o escape do sistema de vigilância imune do hospedeiro a 

neoplasia se desenvolve. Como resultado, neoplasias já estabelecidas apresentam células 

pouco imunogênicas ou capazes de atenuar a resposta antitumoral do hospedeiro 

(DUNN; OLD; SCHREIBE, 2004; ZITVOGEL; TESNIERE; KROEMER, 2006),
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ocorrendo assim a sobrevivência e disseminação da neoplasia (WHITESIDE, 2006a). 

As células tumorais, em conjunto com as células inflamatórias, células estromais e 

células endoteliais atuam para criar um microambiente favorável para o 

desenvolvimento e disseminação da neoplasia (HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

Assim, mesmo indivíduos imunocompetentes desenvolvem neoplasias malignas 

(TORREZIN; ATHANAZIO, 2008). 

O principal mecanismo de defesa da imunidade antitumoral é a morte de células 

neoplásicas por linfócitos T CD8 citotóxicos (PIVA et al., 2013). Eles têm a habilidade 

de reconhecer o antígeno tumoral e destruir células potencialmente malignas que 

expressam peptídeos derivados de proteínas celulares mutantes ou proteínas virais 

oncogênicas associadas com o complexo principal de histocompatibilidade classe I 

(PIVA et al., 2013). 

Os linfócitos T CD8 liberam grânulos citotóxicos, ricos em perforina e granzima 

B (TRAPANI; SMYTH, 2002). As perforinas são proteínas que formam poros na 

membrana da célula alvo, permitindo a entrada de moléculas efetoras como as 

granzimas, ou de água, o que causa a lise por osmose. As granzimas entram na célula 

alvo por meio dos poros previamente formados, ativam proteínas intracelulares e 

induzem apoptose (TORREZINI; ATHANAZIO, 2008). 

Na medida em que a intensidade do infiltrado de linfócitos no tumor reflete a 

intensidade da resposta antitumoral específica, esses linfócitos podem ser usados como 

marcadores da resposta imune em neoplasias. O infiltrado de linfócitos em neoplasias 

foi um dos primeiros marcadores da resposta do hospedeiro a serem estudados no 

âmbito de prognóstico da neoplasia (SIMONSON; ALLISON, 2011). Devido a sua 

função, é esperada a hipótese de que linfócitos T CD8 dentro da massa tumoral sejam 

associados com bom prognóstico (SIMONSON; ALLISON, 2011). De fato, evidências 

crescentes têm mostrado que a infiltração tumoral por linfócitos T CD8 está associada 

com melhor prognóstico em vários tipos de neoplasias, essa hipótese tem sido 

confirmada por meio da expressão imunoistoquímica para CD8 em uma ampla 

variedade de carcinomas, tais como, adenocarcinoma colorretal (FUNADA et al., 2003), 

carcinoma de endométrio (MARROGI et al., 1997), de mama (CHEN et al., 2014), de 

bexiga (SHARMA et al., 2007) e da próstata (VESALAINEN et al.; 1994). 

De um modo geral, as neoplasias parecem orquestrar uma reação inflamatória 

crônica para estabelecer infiltrados celulares que promovam a sobrevivência tumoral
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(WHITESIDE, 2006b). Entender as funções e interações dos diferentes linfócitos que 

infiltram os tumores é crucial para o desenvolvimento de imunoterapias antitumorais. A 

inflamação e o infiltrado celular parecem promover a tumorigênese sob certas 

condições, enquanto em outras situações, a infiltração de linfócitos foi mostrada como 

fator supressor de crescimento tumoral (MANTOVANI et al., 2008; DISIS, 2010). 

Há ainda neoplasias em que esse infiltrado não se relaciona com bom prognóstico 

como ocorre no linfoma de Hodgkin, no carcinoma de células renais, carcinoma de 

células escamosas anal e carcinoma de células não pequenas de pulmão (MORI et al., 

2000; NAKANO et al., 2001; TEN BERGE et al., 2001; GRABENBAUER et al., 

2006). 

Essas observações destacam o fato de que a eficácia da resposta imune na 

supressão tumoral é altamente dependente do tipo de neoplasia e do momento em que é 

realizada a ativação imune (ZHU et al., 2015). 

O estudo de linfócitos T CD8 em neoplasias de glândulas salivares é de suma 

importância visto que essa população celular constitui o principal mecanismo de defesa 

antitumoral. 

Além disso, não existem estudos que abordem diferenças em relação à infiltração 

de linfócitos T CD8+ no adenoma pleomórfico e no carcinoma mucoepidermoide de 

glândulas salivares menores; informação que poderia contribuir, pelo menos em parte, 

para o esclarecimento da resposta imune do hospedeiro frente a esses processos 

neoplásicos. Ademais, pouco se sabe sobre como as respostas imunes adaptativas 

antitumorais de linfócitos T podem ser influenciadas por mastócitos em tumores.  

Apesar de evidencias promissoras mostrando a interação entre mastócitos e linfócitos T 

CD8 em diferentes modelos doenças, trabalhos avaliando a relação entre mastócitos e 

linfócitos T CD8 no câncer são escassos (RIBATTI et al., 2011). 
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2 JUSTIFICATIVA 

As neoplasias de glândulas salivares correspondem a aproximadamente 3 a 6% 

das neoplasias de cabeça e pescoço. Dentre as neoplasias de glândulas salivares, o 

adenoma pleomórfico e o carcinoma mucoepidermoide são as mais prevalentes. Ainda 

que sejam pouco frequentes e representem uma pequena parcela das neoplasias de 

cabeça e pescoço o estudo envolvendo neoplasias de glândulas salivares é relevante 

devido a diversidade histológica e comportamental que essas neoplasias podem 

apresentar. Ademais as neoplasias de glândulas salivares apresentam desafios 

consideráveis que estão relacionados à dificuldade de diagnóstico e ao manejo clínico 

devido à sua proximidade com a região de cabeça e pescoço. A raridade dessas lesões, 

juntamente com a diversidade morfológica, que pode dificultar o diagnóstico, fazem 

desse grupo de lesões, um dos mais interessantes e desafiadores na patologia da região 

de cabeça e pescoço. 

Em processos neoplásicos, eventos como angiogênese, destruição de matriz 

extracelular e imunidade antitumoral são essenciais. Diante disso, o presente trabalho 

teve como fundamentação avaliar a densidade de vasos, mastócitos e linfócitos T CD8 

no adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide e relacionar os valores 

encontrados com os dados clínicos disponíveis. 

A análise da participação dos linfócitos T CD8 em neoplasias de glândulas 

salivares menores ainda não foi realizada, e pode contribuir, em parte, para o 

entendimento do principal mecanismo de resposta antitumoral nessas neoplasias. 

Ademais, dado o papel multifatorial dos mastócitos em neoplasias seria interessante 

comparar se há relação desse componente com a presença de linfócitos T CD8, dado 

ainda não disponível na literatura. 

O estudo poderá revelar marcadores úteis que contribuirão para estudos futuros 

que pesquisem marcadores para desenvolvimento, agressividade tumoral e tratamento. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

O objetivo do presente trabalho foi comparar a densidade de vasos, mastócitos e 

linfócitos T CD8 no microambiente tumoral do adenoma pleomórfico e do carcinoma 

mucoepidermoide de glândulas salivares menores. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar a amostra quanto à idade, gênero, localização anatômica da 

neoplasia e gradação histológica. 

2. Comparar as densidades dos vasos entre adenoma pleomórfico e carcinoma 

mucoepidermoide de glândulas salivares menores. 

3. Comparar a densidade de mastócitos entre glândulas salivares sem alterações 

neoplásicas, adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide de glândulas 

salivares menores. 

4. Comparar a densidade de linfócitos T CD8 entre glândulas salivares sem 

alterações neoplásicas, adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide de 

glândulas salivares menores. 
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4 MÉTODOS 

4.1 Delineamento do estudo 

O presente estudo foi desenvolvido de acordo com as normas do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (CEP/UFG), aprovado sob o número 

056/11 (ANEXO A). Foram selecionados 57 casos primários de neoplasias de glândulas 

salivares menores, sendo 26 casos de adenoma pleomórfico, 31 casos de carcinoma 

mucoepidermoide, e 7 casos de glândulas salivares menores com características de 

normalidade usadas como controles. As amostras foram de conveniência e selecionadas 

do arquivo de blocos e lâminas da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 

de Goiás, do Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital Araújo Jorge/Associação de 

Combate ao Câncer de Goiás e da Faculdade de Odontologia do Instituto e Centro de 

Pesquisas São Leopoldo Mandic – Campinas, no período de 1994 a 2011. As amostras 

de adenoma pleomórfico e dos casos controle foram provenientes da Faculdade de 

Odontologia da UFG. As amostras de carcinoma mucoepidemoide foram provenientes 

dos três serviços de patologia supracitados. Em relação ao material usado como 

controle, foram eleitos casos de glândulas salivares menores com diagnóstico 

histopatológico de hiperplasia fibrosa inflamatória, sem alterações neoplásicas. Os casos 

de hiperplasia fibrosa inflamatória foram analisados por um patologista e, por 

conveniência, foram escolhidos os casos com infiltrado inflamatório mínimo e que 

contassem com a presença de glândulas salivares normais com aspecto de normalidade. 

Como são impraticáveis biópsias de glândulas salivares normais sem que haja alguma 

suspeita clínica, esses casos foram escolhidos como parâmetro de normalidade no 

presente estudo para efeito de análises comparativas. Os critérios para inclusão das 

amostras de neoplasias no estudo foram: 1) presença de material íntegro e suficiente 

para a análise e; 2) pacientes com diagnóstico histopatológico confirmado de adenoma 

pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide primários de glândulas salivares menores, 

independente do grau histológico e estadiamento. Foram excluídos os seguintes casos: 

1) materiais que não preencheram os critérios de inclusão; 2) pacientes com histórico de 

outras neoplasias e; 3) pacientes que já haviam passado por tratamento anteriormente à 

biópsia. 
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4.2 Processamento histopatológico das amostras 

O material selecionado, incluído em parafina, foi seccionado em micrótomo 

(Leica RM2165), obtendo-se de cada bloco cortes consecutivos de 5 m, que foram 

colocados sobre lâminas. Os cortes histológicos obtidos foram corados pelo método de 

hematoxilina-eosina (HE) e os diagnósticos foram confirmados por um examinador 

patologista. 

 
4.3 Técnica imunoistoquímica 

As amostras selecionadas, incluídas em parafina, foram seccionadas em 

micrótomo (Leica RM2165), obtendo-se de cada bloco cortes consecutivos de 3 μm que 

foram colocados sobre lâminas silanizadas com 25 mL de organosilano (3- 

aminopropiltrietoxisilano, Sigma-Aldrich) diluídos em 225 mL de álcool absoluto. 

A avaliação da expressão tecidual de CD34, mastócitos e linfócitos T CD8 foi 

realizada por imunoistoquímica e a detecção dos respectivos antígenos foi realizada 

utilizando-se o MACH 4 Universal HRP-Polymer Kit with DAB - Polymer Detection Kit 

(Biocare Medical). Os cortes de 3m de espessura foram submetidos às reações de 

imunoistoquímica. Inicialmente, as lâminas foram desparafinizadas em três banhos de 

xilol, e depois hidratadas em soluções de álcool com concentrações decrescentes, 

partindo-se de álcoois absolutos para álcoois 95 e 70%. A recuperação antigênica dos 

epítopos foi realizada em solução de citrato pH 6,0 para os anticorpos anti-CD8 e anti- 

mastócito triptase e em solução de Tris Edta pH 9,0 para anticorpo anti-CD34, por 20 

minutos em banho-maria Digital (DeLeo). Após resfriamento progressivo das lâminas 

seguiu-se com bloqueio de peroxidase endógena tecidual em solução de peróxido de 

hidrogênico (H2O2) a 3%. As lâminas foram então encubadas com o reagente 

background sniper (Biocare Medical) para bloqueio de proteínas inespecíficas e, 

posteriormente foram encubadas com os anticorpos primários diluídos conforme 

padronização prévia (Quadro 1). 
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Quadro 1- Especificações dos anticorpos primários 
 

Anticorpo Clone Titulação Marca 

Anti-CD34 QBEnd 10 1:1400 Dako 

Anti-Mastócito 

Triptase 
AA1 1:2000 Dako 

Anti-CD8 CD8/144B 1:200 Dako 

 
Posteriormente, as lâminas foram encubadas com o anticorpo secundário Mach 4 

Mouse Probe (Biocare Medical), e em seguida com o polímero Mach 4 MR HRP- 

Polymer (Biocare Medical), 20 minutos cada. A revelação da reação imunoistoquímica 

foi realizada com diaminobenzidine (DAB). A contra-coloração foi realizada em 

hematoxilina por 50 segundos. Como controle negativo da reação imunoistoquímica, 

substituiu-se o anticorpo primário por solução de PBS-BSA a 1%. Como controle 

positivo da performance da reação imunoistoquímica utilizou-se corte de amígdala. 

 
4.4 Quantificação de células e vasos 

Para realização da morfometria de vasos CD34+, mastócitos triptase positivos e 

linfócitos T CD8+, as lâminas obtidas nas reações de imunoistoquímica foram 

quantificadas utilizando microscópio óptico com câmera digital “Leica DMC 2900” 

acoplada ao microscópio e software“Leica Application Suite, Version 4.4.0”. 

Para análise dos vasos CD34+ utilizou-se o critério de hot spots de vasos 

(WEIDNER et al, 1991) onde, inicialmente as lâminas foram submetidas a uma 

varredura e posteriormente foram escolhidos os 5 campos que representassem as áreas 

mais densamente vascularizadas da lâmina analisada (DHANUTHAI et al., 2013). Para 

contagem do número de microvasos utilizou-se como referência o trabalho de 

Dhanuthai et al., (2013) com adaptações. Qualquer marcação marrom em células 

endoteliais isoladas ou agrupadas foi considerada como microvaso a ser contado. A 

presença de lúmem e/ou hemácias dentro dos vasos não foi necessária para que os 

microvasos fossem contáveis. Estruturas ramificadas que não perdiam a continuidade 

durante o trajeto foram contadas como um vaso único. 

Os cinco campos mais densamente vascularizados de cada lâmina foram 

fotografados na objetiva de 10x e, posteriormente os microvasos imunomarcados pelo 

anticorpo foram visualizados, contados e marcados com o auxílio do sistema analisador 
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de imagens Image j 1.32j (National Institutes of Health, USA). O processo de realização 

de varredura e posteriores fotomicrografias dos campos mais densamente  

vascularizados de cada lâmina foi repetido para todos os casos. Para a obtenção da 

densidade microvascular de cada caso dividiu-se o número de vasos imunomarcados, 

pelo valor da área da fotomicrografia que foi de 655,20 µm x 491,40 µm, o que 

corresponde a 0,3219 mm2. 

Para quantificação das células positivas para mastócitos também foi utilizado o 

critério de hot spots (CHEEMA; RAMESH; BALAMURALI, 2012) onde as lâminas 

foram submetidas a uma varredura e, posteriormente foram escolhidos os cinco campos 

que representavam as áreas mais densamente imunomarcadas para mastócitos triptase 

positivos. Para contagem dos mastócitos triptase positivos, foram consideradas as 

células marcadas em marrom que exibiam um padrão de coloração citoplasmática 

granular, conforme indicado pelo fabricante do anticorpo, e que possuíam histologia 

compatível com mastócitos. 

Os 5 campos mais densamente imunomarcados de cada lâmina foram  

fotografados na objetiva de 10x e posteriormente os mastócitos foram visualizados, 

contados e marcados com o auxílio do sistema analisador de imagens Image j 1.32j 

(National Institutes of Health, USA). O processo de realização de varredura e 

posteriores fotomicrografias dos 5 campos mais densamente imunomarcados de cada 

lâmina foi repetido para todo os casos. Para a obtenção da densidade de mastócitos de 

cada caso dividiu-se o número de células marcadas, contadas com o auxílio do sistema 

analisador de imagens Image j 1.32j, pelo valor da área da fotomicrografia que foi de 

655,20 µm x 491,40 µm, o que corresponde a 0,3219 mm2. 

Na avaliação de linfócitos T CD8+ foi realizada uma varredura inicial das lâminas 

na objetiva de 10x. Posteriormente, após conhecimento da lâmina, foram escolhidos 10 

campos aleatórios para serem fotografados na objetiva de 40x, (SILVEIRA et al., 2010) 

de modo que os 10 campos aleatórios representassem a totalidade do corte. 

Para contagem dos linfócitos T CD8 positivos foram consideradas as células 

marcadas em marrom com padrão de marcação em superfície de membrana, conforme 

indicado pelo fabricante do anticorpo, e que possuíam histologia compatível com 

linfócitos. 

O processo de realização de triagem e posteriores fotomicrografias dos 10 campos 

aleatórios de cada lâmina foi repetido para todo os casos. As células positivas para
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imunomarcação de linfócitos T CD8 foram visualizadas, contadas e marcadas com o 

auxílio do sistema analisador de imagens Image j 1.32j (National Institutes of Health, 

USA). Para a obtenção da densidade de células de cada caso dividiu-se o número de 

células marcadas, contadas com o auxílio do sistema analisador de imagens Image j 

1.32j, pelo valor da área da fotomicrografia que foi de 163,80 µm x 122,85 µm, o que 

corresponde a 0,02012 mm2. 

É importante ressaltar que todos os métodos escolhidos para a análise 

morfométrica foram baseados em artigos científicos referentes aos marcadores em 

questão, dessa forma, foram eleitos os métodos de análise mais frequentes na literatura 

para a contagem de cada marcador. 

 
4.5 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada por meio do software SPSS, versão 18 (Chicago, 

Illinois). Para análise de associação entre os parâmetros avaliados foram utilizados o 

teste exato de Fisher e o teste Qui-quadrado de Pearson. Para verificar se a distribuição 

das amostras era normal ou não foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. As 

variáveis com distribuição normal foram avaliadas pelo teste "t" de Student para 

comparação de dois grupos ou ANOVA para comparação de mais de dois grupos 

seguido pelo teste de Tukey. As variáveis com distribuição não normal foram avaliadas 

pelo teste de Mann Whitney para comparação de dois grupos ou Kruskall Wallis para 

comparação de mais de dois grupos seguido pelo teste de Dunn. As diferenças foram 

consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. Os gráficos serão 

apresentados com média ± EP (Erro Padrão). 

 
4.6 Variáveis utilizadas na análise estatística 

Para a realização da análise estatística foram usados os seguintes dados 

clinicopatológicos para serem comparados em teste de associação: idade, gênero, 

localização anatômica da lesão, tamanho da lesão, estadiamento clínico, e gradação 

histológica, sendo que esses dois últimos são dados disponíveis apenas para o 

carcinoma mucoepidermoide. Segue abaixo a forma como essas variáveis foram 

agrupadas para fins de análise estatística: 

-Idade: Para a formatação desta variável os pacientes foram distribuídos em 

idade inferior ou igual a 45 anos (≤ 45) em um primeiro grupo e pacientes com idade 
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superior a 45 anos (> 45) no segundo grupo. 

 
-Localização da lesão: As localizações anatômicas das lesões se dividiram 

entre palato, mucosa jugal, mucosa labial, língua, assoalho e região retromolar. Devido 

à pequena quantidade de casos em algumas localizações, o que inviabiliza a análise 

estatística, as localizações foram dicotomizadas em dois grupos: palato e outros. O 

grupo “outros” inclui todas as localizações exceto palato. 

-Gradação histológica: As gradações histológicas do carcinoma 

mucoepidermoide foram divididas em dois grupos, sendo um grupo composto pelo grau 

I e o outro composto pelos graus II e III (LIU et al., 2014) 

-Tamanho da lesão: Para o adenoma pleomórfico o tamanho da lesão foi 

dicotomizado em dois grupos: lesões com 0 a 2 centímetros, e lesões com mais de 2 

centímetros. Para o carcinoma mucoepidermoide a divisão das lesões se baseou no valor 

de T, obtido do dado clínico de estadiamento, no qual os tamanhos T1 e T2 foram 

agrupados em uma categoria e os tamanhos T3 e T4 em outra (LIMA et al., 2005). 

-Estadiamento: Para fins de análise estatística os estadiamentos do 

carcinoma mucoepidermoide foram divididos em duas categorias, sendo a primeira 

composta pelos estádios EI e EII, e a segunda composta pelos estádios EIII e EIV 

(BRANDWEIN et al., 2001). 

 
4.7 Considerações éticas 

Todo material analisado já havia sido submetido à remoção cirúrgica e 

encontrava-se em blocos de parafina na época dos experimentos. Dessa forma, a 

pesquisa não acarretou em riscos físicos para os pacientes. A identificação dos pacientes 

e de todo o material analisado é mantida em total confidencialidade, sendo identificados 

por códigos numéricos que identifiquem apenas os blocos que contenham os fragmentos 

de tecido. Além disso, quando da divulgação e publicação dos dados, não se fará 

menção, em nenhum momento, ao nome ou qualquer tipo de dado que possa identificar 

os indivíduos participantes da pesquisa. Os benefícios gerados pela pesquisa não serão 

diretos e nem usufruídos pelos sujeitos da pesquisa, mas os resultados poderão servir 

como base para a melhor compreensão destes processos neoplásicos, bem como para 

evolução da terapêutica contra o câncer. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Caracterização descritiva da amostra analisada 

Foram analisados 57 casos de neoplasias de glândulas salivares menores obtidos 

de peças cirúrgicas e biópsias incisionais, sendo 26 casos (45,6%) de adenoma 

pleomórfico e 31 casos (54,3%) de carcinoma mucoepidermoide. Foram analisados 7 

casos de glândulas salivares menores sem alterações neoplásicas que serviram como 

controle normal das neoplasias. 

Em relação à localização das lesões observou-se que as localizações anatômicas 

mais frequentes das lesões foram o palato, com 33 casos (57,9%) e a mucosa jugal com 

9 casos (15,8%). Quanto à distribuição de gênero, observou-se que maioria dos 

pacientes era do sexo feminino tanto para adenoma (65,4%) quanto para carcinoma 

(74,2%), sendo que do total de casos analisados, 70,2% eram do sexo feminino. A idade 

média dos pacientes com adenoma pleomórfico foi de 36,46 anos, variando de 9 a 65 

anos, enquanto que para o carcinoma mucoepidermoide a idade média foi de 37,36 

anos, variando de 11 a 75 anos. Com relação à idade, 73,7% dos pacientes tinham idade 

menor ou igual a 45 anos. Os dados relativos à idade, ao sexo e à localização anatômica 

das lesões para cada tipo histológico são mostrados na tabela 1. 

Em relação às lesões de adenoma pleomórfico, o tamanho do tumor variou de 0,5 

a 5 centímetros. Para as lesões de carcinoma mucoepidermoide houve 2 casos (3,2%) de 

metástases e 5 casos (16%) de recidiva. Quanto ao grau histológico, 15 casos (48,4%) 

eram de grau histológico II; 8 casos (25,8%) eram grau histológico I; 3 casos (9,7%) 

eram grau histológico III e 5 casos (16,1%) não foram informados. 

Foi realizada uma análise para verificar se havia associação entre as variáveis: 1) 

tipo histológico (adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide) e idade; 2) tipo 

histológico e sexo e; 3) tipo histológico e localização anatômica da lesão, na intenção de 

saber se o tipo histológico se associava com algum desses parâmetros. Nenhuma dessas 

associações apresentou significância estatística (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Distribuição quanto ao sexo, idade, e localização da lesão em pacientes com 

adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide. 
 

Dados clínicos Adenoma n (%) Carcinoma n (%) p valor 

Sexo    

Feminino 17 (65,4) 23 (74,2) 0,469 

Masculino 9 (34,6) 8 (25,8)  

  Idade     

Até 45 anos 19 (73,1) 23 (74,2) 0,924 

Acima de 45 anos 7 (26,9) 8 (25,8)  

  Localização     

Palato 17 (65,4) 16 (51,6) 0,294 

Outros 9 (34,6) 15 (48,4)  

Valores de p referentes à análise de associação entre as variáveis: sexo e tipo 

histológico; idade e tipo histológico e; localização e tipo histológico. 
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No grupo de pacientes com adenoma pleomórfico foi realizado o teste de 

associação entre o tamanho da lesão versus os dados clínicos para saber se o tamanho da 

lesão apresentava associação com algum dos parâmetros clínicos (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Análise de associação entre o tamanho da lesão e as variáveis clínicas em 

pacientes com adenoma pleomórfico. 
 

Dados clínicos Tamanho até 

2 cm 

Tamanho acima de 

2 cm 
p valor 

Sexo    

Feminino 13 (54,2) 4 (16,7) 1 

Masculino 5 (20,8) 2 (8,3)  

  Idade     

Até 45 anos 15 (62,5) 4 (16,7) 0,568 

Acima de 45 anos 3 (12,5) 2 (8,3)  

  Localização     

Palato 9 (37,5) 6 (25) 0,052 

Outros 9 (37,5) 0 (0)  

Valores de p referentes à análise de associação entre as variáveis: tamanho da lesão e 

sexo, tamanho da lesão e idade e tamanho da lesão e localização. 
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No grupo de pacientes com carcinoma mucoepidermoide foi realizado o teste de 

associação entre as variáveis: gradação histológica versus dados clínicos (Tabela 3); 

estadiamento clínico versus dados clínicos (Tabela 4) e; tamanho da lesão versus dados 

clínicos (Tabela 5), na intenção de saber se essas características da lesão apresentavam 

associação com algum dos parâmetros clínicos. Os resultados das análises mostraram 

que os dados clínicos não apresentaram associação com a gradação histológica. A única 

associação significativa encontrada no grupo carcinoma mucoepidermoide foi entre 

idade e tamanho da lesão, como mostrado na tabela 5. A associação entre tamanho da 

lesão e estadiamento clínico não pôde ser considerada, visto que na tabulação cruzada 

havia um subgrupo com valor igual a zero. 

 
Tabela 3 – Análise de associação entre as variáveis clínicas e a gradação histológica do 

tumor de pacientes com carcinoma mucoepidermoide 
 

Dados clínicos Grau I n (%) 
Graus II/III 

n (%) 
p valor 

Sexo    

Feminino 5 (19,2) 13 (50) 0,667 

Masculino 3 (11,5) 5 (19,2)  

  Idade     

Até 45 anos 6 (23,1) 14 (53,8) 1 

Acima de 45 anos 2 (7,7) 4 (15,4)  

  Localização     

Palato 5 (19,2) 10 (38,5) 1 

Outros 3 (11,5) 8 (30,8)  

  Tamanho da lesão     

T1/T2 6 (25) 13 (54,2) 1 

T3/T4 2 (8,3) 3 (12,5)  

  Estadiamento     

EI/EII 6 (25) 12 (50) 0,683 

EIII/EIV 2 (8,3) 4 (16,7)  

Valores de p referentes à análise de associação entre as variáveis: dados clínicos e 

gradação histológica. 
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Tabela 4 – Análise de associação entre as variáveis clínicas e o estadiamento de pacientes 

com carcinoma mucoepidermoide 

Dados clínicos 
Estadiamento 

EI/EII 

Estadiamento 

EIII/EIV 
p valor 

Sexo    

Feminino 13 (54,2) 3 (12,5) 0.362 

Masculino 5 (20,8) 3 (12,5)  

  Idade     

Até 45 anos 16 (66,7) 3 (12,5) 0,078 

Acima de 45 anos 2 (8,3) 3 (12,5)  

  Localização     

Palato 11 (45,8) 3 (12,5) 0,665 

Outros 7 (29,2) 3 (12,5)  

  Tamanho da lesão     

T1/T2 18 (75) 1 (4,2) 0,000 

T3/T4 0 (0) 5 (20,8)  

Valores de p referentes à análise de associação entre as variáveis: dados clínicos e 

estadiamento. 

 

Tabela 5 – Análise de associação entre as variáveis clínicas e o tamanho da lesão de 

pacientes com carcinoma mucoepidermoide 
 

Dados clínicos Tamanho T1/T2 Tamanho T3/T4 p valor 

Sexo    

Feminino 14 (58,3) 2 (8,3) 0.289 

Masculino 5 (20,8) 3 (12,5)  

  Idade     

Até 45 anos 17 (70,8) 2 (8,3) 0,042 

Acima de 45 anos 2 (8,3) 3 (12,5)  

  Localização     

Palato 11 (45,8) 3 (12,5) 1 

Outros 8 (33,3) 2 (8,3)  

Valores de p referentes a análise de associação entre as variáveis: dados clínicos e 

tamanho da lesão. 
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5.2 Avaliação da densidade de vasos 

A figura 1 mostra a diferença de densidade microvascular, expressa em número de 

vasos/mm2, entre as neoplasias de adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide. 

Os casos de carcinoma mucoepidermoide apresentaram maior densidade microvascular, 

ou seja, maior número de vasos por milímetro quadrado, quando comparados aos casos 

de adenoma pleomórfico (p = 0,0001) (Figura 1). Não houve diferença significativa na 

densidade de vasos entre as diferentes gradações de carcinoma mucoepidermoide. A 

contagem de vasos não foi realizada nos casos de controles normais devido à presença 

de marcações imunoistoquímicas inespecíficas, o que inviabilizou uma contagem 

confiável dos microvasos. 

A figura 2 mostra fotomicrografias representativas das reações de 

imunoistoquímica para CD34 onde se evidenciam as diferenças na expressão dessa 

proteína no adenoma pleomórfico (Figura A e B) e no carcinoma mucoepidermoide 

(Figura C e D). 

 

Figura 1 - Comparação da densidade microvascular entre adenoma pleomórfico e 

carcinoma mucoepidermoide. A densidade microvascular foi maior no carcinoma 

mucoepidermoide quando comparada aos valores observados no adenoma pleomórfico 

(Teste T p = 0,0001). 
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Figura 2 - Imunomarcação para CD34 em: A) adenoma pleomórfico, aumento de 10x; B) 

adenoma pleomórfico, aumento de 40x; C) carcinoma mucoepidermoide, aumento de 10x; D) 

carcinoma mucoepidermoide, aumento de 40x. A imunomarcação dos vasos pode ser vista em 

marrom, com maior número de vasos no carcinoma mucoepidermoide quando comparado ao 

adenoma pleomórfico de glândulas salivares. 
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5.3 Avaliação da densidade de mastócitos 

A figura 3 mostra a diferença da densidade de mastócitos triptase positivos, 

expressa em número de células/mm2, entre controle, adenoma pleomórfico e carcinoma 

mucoepidermoide. Os casos de carcinoma mucoepidermoide apresentaram maior 

densidade de mastócitos quando comparados aos casos de adenoma pleomórfico (p = 

0,002) e aos controles (p = 0,0001). Da mesma maneira, os casos de adenoma 

pleomórfico apresentaram maior densidade de mastócitos quando comparados aos 

controles, embora a diferença não tenha sido estatisticamente significativa (p = 0,113) 

(Figura 3). Não houve diferença significativa quanto à densidade de mastócitos entre as 

diferentes gradações de carcinoma mucoepidermoide. 

A figura 4 mostra fotomicrografias representativas das reações de 

imunoistoquímica para mastócitos, nas quais são evidenciadas as diferenças na 

expressão dessas células no adenoma pleomórfico (Figura C e D) e no carcinoma 

mucoepidermoide (Figura E e F). 

 

Figura 3 - Comparação da densidade de mastócitos entre os grupos controle, adenoma 

pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide. A densidade de mastócitos foi maior no 

grupo carcinoma mucoepidermoide quando comparada aos valores observados no grupo 

adenoma pleomórfico (Teste Anova p= 0,0001). 
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Figura 4 - Imunomarcação de mastócito triptase positivos em: A) controle, aumento de 10x; B) 

controle, aumento de 40x; C) adenoma pleomórfico, aumento de 10x; D) adenoma  

pleomórfico, aumento de 40x; E) carcinoma mucoepidermoide, aumento de 10x; F) carcinoma 

mucoepidermoide, aumento de 40x. A imunomarcação dos mastócitos pode ser vista em 

marrom, com maior número de mastócitos no carcinoma mucoepidermoide quando comparado 

ao adenoma pleomórfico de glândulas salivares. 
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5.4 Avaliação da densidade de linfócitos T CD8 

A figura 5 mostra a diferença de expressão de linfócitos T CD8, expressa em 

número de células/mm2, entre os casos controle normal e as neoplasias adenoma 

pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide. Os casos de carcinoma mucoepidermoide 

apresentaram maior densidade de linfócitos T CD8+ quando comparados aos casos de 

adenoma pleomórfico (p = 0,045), e os casos de adenoma pleomórfico apresentam 

maior densidade de linfócitos T CD8+ quando comparados aos casos controle (p = 

0,011) (Figura 5). Não houve diferença significativa na densidade de linfócitos T CD8+ 

entre as diferentes gradações de carcinoma mucoepidermoide. 

A figura 6 mostra fotomicrografias representativas das reações de 

imunoistoquímica para linfócitos T CD8+ onde se evidenciam as diferenças na 

expressão dessas células no adenoma pleomórfico (Figura C e D) e no carcinoma 

mucoepidermoide (Figura E e F). 

 

Figura 5 - Comparação da densidade de linfócitos T CD8+ entre os grupos controle, 

adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide. A densidade de linfócitos T CD8+ 

foi maior no carcinoma mucoepidermoide quando comparada aos valores observados no 
adenoma pleomórfico (Teste Kruskall Wallis p= 0,001). Os pontos representam os 

valores considerados discrepantes (outliers). 
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Figura 6 - Imunomarcação de linfócitos T CD8+ em: A) controle, aumento de 10x; B) controle, 

aumento de 40x; C) adenoma pleomórfico, aumento de 10x; D) adenoma pleomórfico, aumento 

de 40x; E) carcinoma mucoepidermoide, aumento de 10x; F) carcinoma mucoepidermoide, 

aumento de 40x. A imunomarcação para linfócitos T CD8 pode ser vista em marrom, com 

maior número no carcinoma mucoepidermoide quando comparado ao adenoma pleomórfico de 

glândulas salivares. 



48 
 

 

 
 

6 DISCUSSÃO 

Adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide, apesar de serem neoplasias 

incomuns, são as neoplasias de glândulas salivares mais frequentes na patologia bucal, 

acometendo pacientes de ambos os sexos em todas as faixas etárias (YIH; 

KRATOCHVIL; STEWART, 2005; PIRES et al., 2007). 

No presente estudo foram utilizadas amostras de conveniência, provenientes de 

três grandes centros de pesquisa em saúde bucal; da Faculdade de Odontologia, UFG; 

do Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital Araújo Jorge/Associação de Combate ao 

Câncer de Goiás e da Faculdade de Odontologia do Instituto e Centro de Pesquisas São 

Leopoldo Mandic, Campinas, SP. Apesar das amostras utilizadas serem de conveniência 

e não representarem a totalidade de casos dentro do período estudado é muito 

importante a descrição e discussão das características clínicas e populacionais 

disponíveis, pois podem servir de embasamento comparativo para outros trabalhos. 

A avaliação dos dados clínicos do presente estudo mostrou que houve equiparação 

entre o número de casos de carcinoma mucoepidermoide (n=31) e adenoma pleomórfico 

(n=26) na amostra estudada. Um estudo recente, realizado por Abrahão et al. (2016), 

encontrou uma distribuição equivalente entre neoplasias malignas e benignas de 

glândulas salivares menores mostrando que, mesmo sendo uma amostra de 

conveniência, nossos resultados corroboram com dados da literatura. A análise da 

distribuição de idade e sexo revelou uma predominância do sexo feminino para as duas 

neoplasias. A média de idade entre os pacientes com adenoma pleomórfico e com 

carcinoma mucoepidermoide foi muito próxima, com discreto aumento entre os 

pacientes com carcinoma. Em outros estudos também foram observados maior 

prevalência do sexo feminino entre os pacientes com adenoma pleomórfico e carcinoma 

mucoepidermoide de glândulas salivares menores (YIH et al., 2005; PIRES et al., 2006; 

ABRAHÃO et al., 2016). Entretanto, a análise da distribuição dos pacientes por idade 

mostrou uma discrepância em relação aos dados da literatura nos quais, as médias de 

idade para pacientes com neoplasias malignas foram superiores (LOPES et al., 1999; 

PIRES et al., 2006; ABRAHÃO et al., 2016) às encontradas em nosso estudo. O palato 

foi a localização mais frequente das neoplasias em nosso estudo. Resultados similares 

foram encontrados em outros trabalhos, nos quais foram demostrados que o palato e as 

mucosas bucal e labial estavam entre as localizações mais frequentemente acometidas 

(LOPES et al., 1999; YIH et al., 2005; ABRAHÃO et al., 2016). 
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No que se refere ao grupo de carcinoma mucoepidermoide a única associação 

significativa entre as variáveis analisadas foi idade e tamanho da lesão. Ou seja, para 

pacientes com até 45 anos de idade, lesões menores foram mais comuns (classificadas 

como T1 e T2). Goode et al. (1998) reportaram que a idade média dos pacientes que 

morreram em virtude de carcinoma mucoepidermoide foi mais avançada, e que idades 

mais avançadas foram correlacionadas com pior evolução. Dessa maneira, idades mais 

avançadas (acima de 45 anos) poderiam estar associadas a lesões maiores, o que poderia 

indicar pior prognóstico. 

No presente estudo, a densidade microvascular foi maior nos casos de carcinoma 

mucoepidermoide quando comparados aos valores observados nos casos de adenoma 

pleomórfico. Além disso, não foi observada diferença de vascularização entre os 

diferentes graus de carcinoma mucoepidermoide. Já foi observado que a densidade 

microvascular em tumores malignos é significativamente aumentada quando comparada 

a tumores benignos de origem similar, conforme relatado anteriormente em estudos de 

neoplasias de útero (EROL et al., 2011), próstata (KAYGUSUZ et al., 2007) e 

colorretais (BOSSI et al., 1995). Essas diferenças de vascularização são resultantes de 

uma distribuição desigual de fatores angiogênicos tais como VEGF e metaloproteinases, 

que contribuem para tumorigênese (HUANG et al., 2010). 

Cardoso et al., (2009) analisaram diferentes neoplasias de glândulas salivares 

quanto a angiogênese, incluindo adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide, e 

observaram que a densidade microvascular intratumoral aumentada nas neoplasias 

malignas poderia indicar que a vascularização contribui e reflete a agressividade do 

tumor. O aumento de demanda por suprimento sanguíneo devido ao crescimento 

acelerado, ou a habilidade adquirida das células tumorais em produzir fatores 

angiogênicos poderiam explicar esses achados (HULLEN; GRIFFOEN, 2007). 

Segundo Romani et al., (2006), em neoplasias malignas com características 

proeminentes de invasividade e progressão, as necessidades metabólicas aumentam, e 

consequentemente aumenta o desenvolvimento de vasos sanguíneos, o que implica em 

afirmar que, a expressão aumentada dos marcadores vasculares nas neoplasias de 

glândulas salivares se relaciona a tipos mais agressivos de tumores (HUANG et al., 

2010). Resultados semelhantes foram obtidos por Huang et al. (2010) e Vidal et al. 

(2013), os quais analisaram a densidade de microvasos em neoplasias de glândulas 

salivares e verificaram que no carcinoma mucoepidermoide havia maior densidade de
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microvasos em relação ao adenoma pleomórfico. Ademais, Huang et al. (2010) também 

demonstraram que não houve diferença na densidade microvascular entre os graus de 

carcinoma mucoepidermoide. 

Ao avaliar angiogênese em adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide 

é importante ressaltar que, apenas o adenoma pleomórfico apresenta células 

mioepiteliais (AVCI et al., 2012). As células mioepiteliais parecem resistir à 

transformação neoplásica e durante o estado tumoral secretam substâncias que inibem 

angiogênese, invasão e metástase (ZARBO, 2002; DEUGNIER et al., 2002) sendo, 

portanto, sugeridas como supressoras naturais de tumores (STERNLICHT et al., 1997). 

Nos trabalhos de Cardoso et al. (2009) e Dhanuthai et al. (2013) a análise da 

densidade microvascular de neoplasias de glândulas salivares demonstrou que tumores 

sem células mioepiteliais, como o carcinoma mucoepidermoide, apresentam maior 

densidade microvascular quando comparados àqueles contendo células mioepiteliais 

como, por exemplo, o adenoma pleomórfico. Tais resultados suportam a hipótese do 

provável papel das células mioepiteliais como reguladoras da formação de novos vasos. 

Dessa maneira, pode-se sugerir que a alta densidade de microvasos no carcinoma 

mucoepidermoide poderia ser atribuída, pelo menos em parte, à ausência de células 

mioepiteliais nesse tipo de neoplasia, uma vez que essas células secretam inibidores de 

proteinases e expressam genes que inibem a angiogênese, promovendo um ambiente 

tumoral que não favorece a formação de novos vasos (BARSKY; KARLIN, 2005). 

Além disso, segundo Nguyen et al. (2000) as células mioepiteliais expressam e secretam 

altos níveis de inibidores angiogênicos e baixos níveis de fatores pró-angiogênicos. Tais 

achados corroboram os resultados encontrados, visto que, o carcinoma 

mucoepidermoide, que não possui diferenciação mioepitelial, apresentou maior 

densidade microvascular, enquanto o adenoma pleomórfico, que possui diferenciação 

mioepitelial, apresentou menor densidade de vasos, sustentando assim a hipótese que as 

células mioepiteliais exercem uma função antiangiogênica no microambiente tumoral. 

O presente trabalho mostrou que, quando se compara glândulas salivares normais, 

adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide há um aumento progressivo da 

densidade de mastócitos, sendo a maior densidade encontrada no carcinoma e a menor 

densidade encontrada nas glândulas normais. Em estudos com amostras de melanoma 

(RIBATTI et al., 2003), carcinoma gástrico (RIBATTI et al., 2010) e carcinoma 

colorretal (ACIKALIN et al., 2005) as densidades de vasos e mastócitos aumentaram à 
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medida em que a neoplasia progredia para piores prognósticos. Com objetivos 

semelhantes foram estudados carcinoma de células escamosas orais (COSTA et al., 

2009) e carcinoma de cérvice uterina (BENÍTEZ–BRIBIESCA et al., 2001). Nos dois 

estudos foram comparadas amostras normais, lesões pré-malignas e amostras de 

carcinoma. Para ambos os trabalhos foi observado um maior número de mastócitos e 

vasos nas lesões pré-malignas quando comparado às amostras de tecido normal, assim 

como havia mais mastócitos e mais vasos nos carcinomas quando comparado às lesões 

pré-malignas. No que diz respeito a tumores hematológicos, em linfomas não-Hodking 

de células B, a angiogênese também se correlaciona positivamente com contagens de 

mastócitos positivos para triptase, e ambos aumentam à medida que aumenta o grau de 

malignidade (RIBATTI et al., 2000). Os trabalhos supracitados indicam a importância 

da atividade angiogênica dos mastócitos em processos neoplásicos visto que a densidade 

de mastócitos aumentou juntamente com a densidade de microvasos. 

No presente estudo, o carcinoma mucoepidermoide apresentou maior densidade 

vascular e também maior densidade de mastócitos quando comparado ao adenoma 

pleomórfico e as glândulas normais, podendo-se inferir que os mastócitos podem ter 

participação importante na formação de novos vasos nas neoplasias de glândulas 

salivares. No que se refere à comparação de neoplasias benignas e malignas Kashiwase 

et al. (2004) apresentaram resultados semelhantes aos nossos. Eles avaliaram  

mastócitos em mastopatias, fibroadenomas e carcinomas de mama e observaram que o 

número de mastócitos foi maior em lesões malignas do que em lesões benignas. Em 

contrapartida Erol et al. (2011) compararam a densidade de mastócitos em amostras de 

leiomioma e carcinoma endometrial e a densidade de mastócitos não se correlacionou 

com angiogênese, além disso, o número de mastócitos foi discretamente maior no grupo 

dos leiomiomas. Esse resultado controverso deixa claro que a ação dos mastócitos e sua 

influência na progressão tumoral variam conforme o tipo de neoplasia estudada. 

Em neoplasias de glândulas salivares há apenas um estudo que analisou a 

densidade de mastócitos e microvasos até o momento, sendo que o marcador de vasos 

utilizado foi o fator de von-Willebrand (VIDAL et al., 2013). O estudo verificou que no 

carcinoma mucoepidermoide havia maior densidade de mastócitos e de microvasos em 

relação ao adenoma pleomórfico, além disso Vidal et al. (2013) relatam que em 

glândulas salivares normais houve poucos vasos e mastócitos. Tal trabalho está em
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concordância com os resultados obtidos no presente estudo, visto que houve também 

maior densidade de mastócitos na neoplasia maligna do que no adenoma pleomórfico. 

A larga variabilidade nos tipos, graus e estadiamentos de tumores humanos não 

permitem ainda uma classificação inequívoca da função dos mastócitos nas neoplasias 

(RIGONI; COLOMBO; PUCILLO, 2014). Ademais, os dados obtidos da literatura em 

conjunto com os resultados aqui apresentados suportam a hipótese de que os mastócitos 

exercem atividade angiogênica em neoplasias de glândulas salivares. 

Além da ação dos mediadores angiogênicos propriamente ditos, os mastócitos 

podem influenciar a progressão neoplásica e a disseminação de metástases por meio da 

degradação de matriz extracelular. Esse é um passo crítico nos estágios precoces da 

angiogênese assim como durante invasão e metástase de células tumorais (NORRBY et 

al., 2002; DYDUCH; KACZMARCZYK; OKOŃ, 2012; RIBATTI; RANIERI, 2015). 

A ação das proteases na remodelação e destruição de matriz extracelular contribui 

diretamente para maior dispersão de células neoplásicas e maior destruição tecidual com 

consequente liberação de fatores pró-angiogênicos ligados à matriz (MALTBY; 

KHAZAIE; MCNAGNY, 2009). Dessa maneira, a alta densidade de mastócitos 

encontrada no presente estudo poderia sugerir uma maior destruição de matriz 

extracelular no carcinoma mucoepidermoide e, consequentemente, maior liberação de 

fatores angiogênicos ligados à matriz que são liberados no microambiente, aumentando 

a angiogênese. 

O número de linfócitos T CD8+ foi maior em amostras de carcinoma 

mucoepidermoide, neoplasia de pior prognóstico, quando comparado aos números 

encontrados nas amostras de adenoma pleomórfico, assim como foi maior o número de 

linfócitos T CD8+ em adenoma pleomórfico do que nos controles. Esse resultado é 

contrastante em relação a outros estudos que envolvem neoplasias e linfócitos T CD8+
 

visto que muitos estudos relatam um prognóstico favorável associado à presença de 

grandes quantidades de linfócitos T intratumorais, particularmente citolíticos (CHO et 

al., 2003; FUNADA et al., 2003; KONDRATIEV et al., 2004; SATO et al., 2005; 

SHARMA et al., 2007). Em relação ao resultado obtido há que se considerar algumas 

questões importantes, tais como, imunogenicidade das células neoplásicas, presença de 

linfócitos T reguladores no microambiente tumoral, quimiotaxia exercida pelos 

mastócitos e vascularização tumoral. 
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Nakano et al. (2001) analisaram a significância biológica de linfócitos em 

pacientes com carcinoma de células renais e como resultado observaram que quanto 

mais linfócitos, menor a sobrevida dos pacientes em 5 anos. Além disso, o quantitativo 

de linfócitos T CD8 foi positivamente relacionado com grau do tumor e proliferação 

tumoral, o que indicou que linfócitos T CD8 foram mais abundantes em tumores com 

atipias celulares mais graves e com maiores taxas de proliferação. Essa relação positiva 

entre linfócitos T CD8 e grau tumoral sugere um possível crescimento no número e/ou 

quantidades de antígenos associados a tumores que podem ser reconhecidos por 

linfócitos T em neoplasias mais indiferenciadas. Além disso, os resultados de Nakano et 

al. (2001) sugerem que uma infiltração no tumor por linfócitos, por si só, não denota a 

eficácia da resposta da imunidade antitumoral, provavelmente porque os efeitos 

citotóxicos, quando presentes, podem ser cancelados por células neoplásicas em um 

estágio de agressividade mais avançado. Esses resultados em carcinoma renal são 

essencialmente os mesmos em neoplasias de pulmão, pois já se observou aumento 

similar de linfócitos T CD8 em neoplasia de pulmão pouco diferenciada em relação à 

bem diferenciada (MORI et al., 2000). 

É sabido que as células tumorais de uma neoplasia maligna são mais atípicas e 

mais indiferenciadas do que células tumorais de uma neoplasia benigna (BRASILEIRO, 

2013). Inclusive, foi especulado por MORI et al., em 2000 que a infiltração de linfócitos 

T CD8+ em neoplasias poderia estar relacionada à indiferenciação das células 

neoplásicas e à aquisição de antígenos associados ao câncer. Considerando os resultados 

obtidos no presente estudo, a maior densidade de linfócitos T CD8+ no carcinoma 

mucoepidermoide poderia ser atribuída, pelo menos em parte, à maior imunogenicidade 

dessas células, levantando a hipótese de que o número de células T CD8+ seja maior no 

carcinoma mucoepidermoide devido essa ser uma neoplasia mais agressiva e com maior 

índice de proliferação celular. Segundo Tadbir et al., (2012), agressividade e índice de 

proliferação celular aumentados são fatores que podem atrair maiores respostas 

citotóxicas para esse microambiente. Além disso, o tipo histológico nas neoplasias de 

glândulas salivares parece ser relevante para a infiltração de células T CD8. 

Em relação à ação dos linfócitos T reguladores Gao, Q et al. (2007) verificaram 

que linfócitos T CD8+ peritumorais não se relacionaram com significância prognóstica e 

os intratumorais não foram associados nem com sobrevida global ou sobrevida livre de 

doença em carcinoma hepatocelular. Foi proposto que os linfócitos que infiltram
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carcinoma hepatocelular podem estar funcionalmente deficientes e incompletamente 

ativados. Adicionalmente, houve uma correlação positiva entre infiltração de linfócitos 

T reguladores e citolíticos, ou seja, onde havia mais linfócitos T CD8 também havia 

mais linfócitos T reguladores. Gao, Q et al. (2007) ainda mostrou que a quantidade de 

linfócitos T CD8 ativados, e não o número total de linfócitos T CD8, foram 

positivamente associados à sobrevida, demonstrando a importância do estado funcional 

dessas células; e mesmo quando havia altos níveis de linfócitos T ativados, o 

prognóstico não foi indiscriminadamente favorável, mas sim dependente também da 

infiltração de linfócitos T reguladores. 

Haghshenas et al. (2015) investigaram a distribuição de linfócitos T reguladores 

no sangue periférico de pacientes com neoplasias de glândulas salivares. Os resultados 

indicaram que os pacientes com neoplasia maligna apresentavam maior porcentagem de 

linfócitos T reguladores em comparação aos pacientes com neoplasia benigna. Segundo 

Haghshenas et al. (2015), uma maior porcentagem de linfócitos T reguladores e 

linfócitos CTLA4+ CD4+ em tumores malignos pode indicar que este seja um ambiente 

mais imunossuprimido. Tais achados nos levam à hipótese de que um maior acúmulo de 

linfócitos T CD8+ na neoplasia maligna poderia indicar, apesar do quantitativo, que a 

função efetora das células estaria reduzida devido à possível existência de maiores 

números de linfócitos T reguladores no carcinoma mucoepidermoide. Com base nos 

estudos científicos e nos resultados encontrados no presente trabalho pode-se sugerir 

que no carcinoma mucoepidermoide há uma correlação positiva entre linfócitos T 

citolíticos e linfócitos T reguladores, tal hipótese nos levaria a questionar a efetividade 

dos linfócitos T CD8 no carcinoma mucoepidermoide. 

Resultados controversos foram encontrados no estudo de Gannot et al. (2002). 

Eles compararam a quantidade de linfócitos T CD8 em diferentes graus de displasia oral 

e carcinoma de células escamosas oral. Os autores observaram que em carcinoma de 

células escamosas a quantidade de linfócitos T CD8 foi menor quando comparado à 

displasia moderada e severa, indicando que lesões malignas são menos atrativas para 

linfócitos T CD8 ou, que a resposta citotóxica está reduzida no estado maligno. De 

maneira semelhante, Zancope et al. (2010) mostraram que a quantidade de linfócitos T 

CD8 foi significativamente menor no carcinoma de células escamosas oral quando 

comparado ao carcinoma de células escamosas do lábio, sendo que o carcinoma de 
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lábios usualmente apresenta menores taxas de metástases, menores taxas de mortalidade 

e maior sobrevida do que o carcinoma oral. 

Os resultados desses dois trabalhos supracitados mostraram que a infiltração de 

linfócitos T CD8 foi maior em lesões de melhor prognóstico, ao contrário dos nossos 

resultados. É interessante notar que, no presente estudo, há mais mastócitos e também 

mais linfócitos T CD8+ no carcinoma mucoepidermoide do que na neoplasia benigna. 

Segundo Stelekati et al. (2009) os mastócitos induzem a ativação e proliferação de 

linfócitos T CD8+. 

Os mastócitos podem regular a migração de linfócitos T ativamente, essa ação é 

vista em vários processos como alergias, inflamação e infecções bacterianas (BURD et 

al., 1989; WANG et al., 1998; RUMSAENG et al., 1997; McLACHLAN et al., 2003; 

OKUMURA et al., 2003; OTT et al., 2003). As diversas situações nas quais os 

mastócitos recrutam linfócitos T, sugerem que os mastócitos podem interagir com 

linfócitos T de maneira antígeno-específica e podem induzir a ativação e proliferação de 

linfócitos T CD8 e citotoxicidade, de maneira antígeno-dependente. Essa função dos 

mastócitos é provavelmente importante em todos os cenários nos quais os linfócitos T 

CD8 são criticamente envolvidos. 

Tal associação foi estabelecida no estudo de Ribatti et al. (2011) no qual 

analisaram amostras de endométrio hiperplásico e adenocarcinoma endometrial onde 

verificaram que o número de mastócitos e linfócitos T CD8+ aumentavam à medida em 

que o grau da neoplasia aumentava. Além disso, havia mais linfócitos T CD8 positivos  

e mastócitos nos casos de adenocarcinoma do que nos casos de hiperplasia. Resultado 

semelhante foi encontrado no presente trabalho, onde o carcinoma mucoepidermoide 

apresentou maiores densidades de mastócitos e linfócitos T CD8. 

A presença de maior densidade microvascular na neoplasia maligna também é 

um fator importante uma vez que o leito vascular expandido propicia a migração de 

maior infiltrado de linfócitos T CD8. Conforme já discutido, os mastócitos possuem 

importante função angiogênica e por isso também se relacionam com o aumento do 

suprimento vascular neoplásico por meio da formação de novos vasos, proporcionando 

mais vias para migração e chegada de mais linfócitos T CD8+ na neoplasia maligna. Tal 

observação permite inferir que um maior número de vasos possibilita mais vias de 

acesso para a circulação de células inflamatórias, devido à expansão do leito vascular. 

Assim, o fato da neoplasia maligna ser mais vascularizada, explica, pelo menos em 
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parte, a maior chegada de linfócitos T CD8+ no microambiente mais vascularizado, o 

carcinoma mucoepidermoide. 
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7 CONCLUSÕES 

Dentre os pacientes avaliados com adenoma pleomórfico e carcinoma 

mucoepidermoide houve uma predominância do sexo feminino com a maioria dos 

pacientes apresentando idade inferior a 45 anos, sendo o palato, a localização anatômica 

mais comum para essas neoplasias intraorais. 

Os microambientes tumorais do adenoma pleomórfico e do carcinoma 

mucoepidermoide apresentaram diferenças importantes no que se refere à 

vascularização e à celularidade (mastócitos e linfócitos T CD8+), mostrando que há um 

aumento progressivo da angiogênese e da densidade de mastócitos e linfócitos T CD8+ 

quando se comparam controles, adenoma e carcinoma. 
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RESUMO 

Adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide são as neoplasias mais frequentes 

em glândulas salivares menores. Eventos como angiogênese e imunidade antitumoral 

são extremamente importantes para a progressão das neoplasias. Diante disso, o 

presente trabalho teve como objetivo comparar a densidade de vasos, de mastócitos e de 

linfócitos T CD8 no adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide. Foram 

utilizados 26 casos de adenoma pleomórfico, 31 casos de carcinoma mucoepidermoide e 

7 casos controle. A avaliação da expressão tecidual de CD34, mastócitos e linfócitos T 

CD8+ foram realizados por imunoistoquímica. A maioria dos casos de adenoma e 

carcinoma foi obtida de pacientes do sexo feminino (70,2%), a idade média dos 

pacientes foi aproximadamente 36,9 anos, variando de 9 a 75 anos e a localização 

anatômica mais frequente para as duas neoplasias foi o palato (57,9%). Os casos de 

carcinoma mucoepidermoide apresentaram maior densidade de vasos (p= 0,0001), 

mastócitos (p= 0,002) e linfócitos T CD8+ (p= 0,045) quando comparados aos casos de 

adenoma pleomórfico. Quando comparados aos controles, os casos de adenoma 

pleomórfico apresentaram maior densidade linfócitos T CD8+ (p= 0,011) e maior 

densidade de mastócitos (p= 0,113), ainda que não significativa. Os resultados 

demonstraram que os eventos como angiogênese, recrutamento de mastócitos e 

linfócitos T CD8 foram mais proeminentes no carcinoma mucoepidermoide do que no 

adenoma pleomórfico, indicando uma provável relação entre esses marcadores e o 

processo de progressão tumoral. 

 

 
Palavras-chave: neoplasias de glândulas salivares, adenoma pleomórfico, carcinoma 

mucoepidermoide, linfócitos T CD8, angiogênese e mastócitos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Tumores que acometem glândulas salivares formam um complexo grupo de 

lesões encontradas na prática da patologia bucal. A complexidade dessas neoplasias é 

atribuída à heterogeneidade de origem das células que podem se diferenciar em vários 

subtipos, resultando em inúmeros padrões morfológicos (DWIVEDI, et al., 2013). 

Essas neoplasias são raras, de difícil classificação, e podem apresentar um amplo 

espectro de diversidade morfológica tanto em lesões individuais como entre diferentes 

neoplasias, dificultando a diferenciação entre tumores benignos e malignos (BARNES 

et al., 2005).  

Dentre as neoplasias de glândulas salivares 9% a 28% ocorrem em glândulas 

salivares menores (EVESON; CAWSON, 1985; ELLIS et al., 1991; SUBHASHRAJ, 

2008; OLIVEIRA et al., 2009; TIAN et al., 2010). Em meio as neoplasias benignas de
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glândulas salivares menores o adenoma pleomórfico é a mais frequente e dentre as 

malignas o carcinoma mucoepidermoide é referido como a mais prevalente (YIH; 

KRATOCHVIL;  STEWART,  2005;  PIRES  et  al.,   2007;   RAMESH;   

KRISHNAN; PAUL, 2014). 

O desenvolvimento das lesões neoplásicas depende do microambiente tecidual 

adjacente, que deve prover às neoplasias um meio capaz de sustentar seu crescimento e 

disseminação (JOYCE; POLLARD, 2009). Diante disso, diversas análises em diferentes 

tipos de neoplasias têm sido realizadas na tentativa de caracterizar e avaliar o impacto 

dos vários componentes do microambiente tumoral sobre o desenvolvimento das 

neoplasias (MANGIA et al., 2011; FRIDMAM et al., 2014; BARROS et al., 2015). No 

microambiente tumoral são especialmente importantes as células imunes e a 

angiogênese. 

O principal mecanismo da imunidade antitumoral são os linfócitos T CD8 

citotóxicos (PIVA et al., 2013). Eles reconhecem o antígeno tumoral e destroem células 

potencialmente malignas que expressam peptídeos derivados de proteínas celulares 

mutantes ou proteínas virais oncogênicas associadas com o complexo principal de 

histocompatibilidade classe I (PIVA et al., 2013). Os linfócitos T CD8 liberam grânulos 

citotóxicos, ricos em perforina e granzima B (TRAPANI; SMYTH, 2002). As 

perforinas formam poros na membrana da célula alvo, permitindo a entrada de 

moléculas efetoras como as granzimas, ou de água, o que causa a lise por osmose. As 

granzimas entram na célula alvo por meio dos poros previamente formados, ativam 

proteínas intracelulares e induzem apoptose (TORREZINI; ATHANAZIO, 2008). 

Evidências crescentes têm mostrado que a infiltração tumoral por linfócitos T 

CD8 está associada com melhor prognóstico em vários tipos de câncer, essa hipótese 

tem sido confirmada por meio da expressão imunoistoquímica para CD8 em uma ampla 

variedade de carcinomas, tais como, adenocarcinoma colorretal (FUNADA et al., 2003), 

carcinoma de endométrio (MARROGI et al., 1997), de mama (CHEN et al., 2014), de 

bexiga (SHARMA et al., 2007) e da próstata (VESALAINEN et al.; 1994). 

Outro tipo celular importante no estudo das neoplasias são os mastócitos. Os 

mastócitos podem ter envolvimento distinto em diferentes eventos biológicos assim 

como, angiogênese, remodelamento tecidual, recrutamento de células T, entre outros, 

desempenhando então um papel importante na homeostase tecidual (NORBBY, 2002; 

GALLI; GRIMBALDESTON; TSAI, 2008; CRIVELLATO; NICO; RIBATTI, 2009). 
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Os mastócitos são relacionados à angiogênese devido sua capacidade de sintetizar e 

liberar fatores angiogênicos (AOKI et al., 2003; CANTARELLA et al., 2002; SOUZA 

JUNIOR et al., 2015; LAPPALAINEN et al., 2004; NORRBY, 2002; OKAYAMA et 

al., 1998; THEOHARIDES et al., 2007). Como medida da atividade angiogênica 

tumoral muitos estudos utilizam a contagem de microvasos em espécimes de tecido para 

caracterizar a densidade microvascular (WEIDNER et al., 1991; HUANG et al., 2010; 

DHANUTHAI et al., 2013). Essa contagem de microvasos é realizada com auxílio do 

marcador pan-endotelial CD34 (CIVIN et al., 1984). 

Mesmo exercendo influências distintas nas neoplasias, linfócitos T CD8 e 

mastócitos tem uma relação de interação. Apesar de poucos dados na literatura, a 

habilidade dos mastócitos em recrutar e ativar células imunes em alguns modelos de 

doença já foi demonstrado (McLACHLAN et al., 2003; OTT et al., 2003; MAURER et 

al., 2006; GALLI; GRIMBALDESTON; TSAI, 2008). Há evidências de que os 

mastócitos também atuem como moduladores de respostas de linfócitos T (SAYED; 

BROWN, 2007). Ainda que haja evidências promissoras da interação entre mastócitos e 

linfócitos T CD8 em diferentes modelos de doenças, o material científico disponível 

que estuda a relação entre mastócitos e linfócitos T CD8 no câncer é pouco encontrado. 

(RIBATTI et al., 2011). Portanto, o objetivo do presente trabalho foi estudar e comparar 

a densidade de linfócitos T CD8, de mastócitos e de microvasos em adenoma 

pleomórfico e em carcinoma mucoepidermoide de glândulas salivares menores. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foram selecionados 57 casos primários de neoplasias de glândulas salivares 

menores, sendo 26 casos de adenoma pleomórfico, 31 casos de carcinoma 

mucoepidermoide, e 7 casos de glândulas salivares menores com características de 

normalidade usadas como controles. As amostras foram de conveniência e selecionadas 

do arquivo de blocos e lâminas da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 

de Goiás, do Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital Araújo Jorge/Associação de 

Combate ao Câncer de Goiás e da Faculdade de Odontologia do Instituto e Centro de 

Pesquisas São Leopoldo Mandic – Campinas, no período de 1994 a 2011. Os cortes 

histológicos obtidos foram corados pelo método de hematoxilina-eosina (HE) e os 

diagnósticos foram confirmados por um examinador patologista. O estudo foi aprovado 
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pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (Protocolo n. 

056/2010). 

 
Técnica imunoistoquímica 

As amostras selecionadas, incluídas em parafina, foram seccionadas obtendo-se de cada 

bloco cortes consecutivos de 3 μm que foram colocados sobre lâminas silanizadas com 

organosilano (3-aminopropiltrietoxisilano, Sigma-Aldrich, CA, EUA). Para reação 

imunositoquímica as lâminas foram desparafinizadas e depois hidratadas em soluções 

de álcool com concentrações decrescentes. Procedeu-se com recuperação antigênica de 

Tris-Edta, pH 9, 96°C para CD34 (1:1400, clone QBEnd 10, Dako Corporation, 

Carpinteria, CA, USA) e de citrato, pH 6, 96°C para mastócito triptase (1:2000, clone 

AA1, Dako Corporation, Carpinteria, CA, USA) e para CD8 (1:200, clone CD8/144B, 

Dako Corporation, Carpinteria, CA, USA). 

Após incubação com anticorpo primário as lâminas foram lavadas com PBS, 

incubadas com Mach 4 Universal HRP-Polymer (Biocare Medical). A revelação da 

reação imunoistoquímica foi realizada com 3,3’-diaminobenzidine (Biocare Medical). A 

contra-coloração foi realizada em hematoxilina por 50 segundos. Como controles 

normais foram selecionados casos de glândulas salivares menores normais e também 

casos de glândulas salivares menores com diagnóstico histopatológico de hiperplasia 

fibrosa inflamatória, sem alterações neoplásicas. Como controle negativo, substituiu-se 

o anticorpo primário por solução de PBS-BSA a 1%. Como controle positivo utilizou-se 

corte de amígdala. 

 
Quantificação de células e vasos 

As lâminas foram quantificadas utilizando microscópio de luz comum com 

câmera digital “Leica DMC 2900” acoplada ao microscópio“Leica Application Suite, e 

software Version 4.4.0”. 

Para análise dos vasos CD34+ e das células positivas para mastócitos triptase 

utilizou-se o critério de hot spots (WEIDNER et al, 1991), onde inicialmente as lâminas 

foram submetidas a uma varredura e posteriormente foram escolhidos os 5 campos que 

representavam as áreas mais densamente imunomarcadas para vasos e mastócitos 

(DHANUTHAI  et  al.,   2013;   CHEEMA;  RAMESH;  BALAMURALI,   2012). Para 

contagem do número de microvasos qualquer marcação marrom em células endoteliais 
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isoladas ou agrupadas foi considerada como microvaso a ser contado. A presença de 

lúmem e/ou hemácias dentro dos vasos não foi necessária para que os microvasos 

fossem contáveis. Estruturas ramificadas que não perdiam a continuidade durante o 

trajeto foram contadas como um vaso único. Para contagem dos mastócitos triptase 

positivos, foram consideradas as células marcadas em marrom que exibiam um padrão 

de coloração citoplasmática granular, conforme indicado pelo fabricante do anticorpo, e 

que possuíam histologia compatível com mastócitos. Os 5 campos mais densamente 

imunomarcados de cada lâmina foram fotografados na objetiva de 10x. 

Na avaliação de linfócitos T CD8+ foi realizada uma varredura inicial das lâminas 

na objetiva de 10x. Foram escolhidos 10 campos aleatórios para serem fotografados na 

objetiva de 40x, (SILVEIRA et al., 2010) de modo que os 10 campos representassem a 

totalidade do corte. Para contagem dos linfócitos T CD8 positivos foram consideradas 

as células marcadas em marrom com padrão de marcação em superfície de membrana, 

conforme indicado pelo fabricante do anticorpo, e que possuíam histologia compatível 

com linfócitos. 

Todas as imunomarcações foram visualizadas, contadas e marcadas com o auxílio 

do sistema analisador de imagens Image j 1.32j (National Institutes of Health, USA). 

Para a obtenção das densidades de células e vasos de cada caso dividiu-se o número 

imunomacações, contadas com o auxílio do sistema analisador de imagens Image j 

1.32j, pelo valor da área da fotomicrografia (0,3219 mm2 para o aumento de 10x e 

0,02012 mm2 para o aumento de 40x). 

 
Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada por meio do software SPSS, versão 18 (Chicago, 

Illinois). Para análise de associação entre os parâmetros avaliados foram utilizados o 

teste exato de Fisher e o teste Qui-quadrado de Pearson. Para verificar a distribuição das 

amostras foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. As variáveis com distribuição 

normal foram avaliadas pelo teste "t" de Student para comparação de dois grupos ou 

ANOVA para comparação de mais de dois grupos seguido pelo teste de Tukey. As 

variáveis com distribuição não normal foram avaliadas pelo teste de Mann Whitney para 

comparação de dois grupos ou Kruskall Wallis para comparação de mais de dois grupos 

seguido pelo teste de Dunn. As diferenças foram consideradas estatisticamente
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significativas quando p<0,05. Os gráficos serão apresentados com média ± EP (Erro 

Padrão). 

 
Variáveis utilizadas na análise estatística 

Para a realização da análise estatística foram usados os seguintes dados 

clinicopatológicos para serem comparados em teste de associação: idade, gênero, 

localização anatômica da lesão, tamanho da lesão, estadiamento clínico, e graduação 

histológica, sendo que esses dois últimos são dados disponíveis apenas para o 

carcinoma mucoepidermoide. A maneira como os dados clínico-patológicos foram 

agrupados está representada no Quadro 1. 

 
RESULTADOS 

Caracterização descritiva da amostra analisada 

Foram analisados 57 casos de neoplasias de glândulas salivares menores obtidos 

de peças cirúrgicas e biópsias incisionais, sendo 26 casos (45,6%) de adenoma 

pleomórfico e 31 casos (54,3%) de carcinoma mucoepidermoide. Foram analisados 7 

casos de glândulas salivares menores sem alterações neoplásicas que serviram como 

controle normal das neoplasias. 

Em relação à localização das lesões observou-se que as localizações anatômicas 

mais frequentes das lesões foram o palato (57,9%) e a mucosa jugal (15,8%). Quanto à 

distribuição de gênero, observou-se que maioria dos pacientes (70,2%) era do sexo 

feminino. A idade média dos pacientes com adenoma pleomórfico foi de 36,46 anos, 

variando de 9 a 65 anos, enquanto que para o carcinoma mucoepidermoide a idade 

média foi de 37,36 anos, variando de 11 a 75 anos. Com relação à idade, 73,7% dos 

pacientes tinham idade menor ou igual a 45 anos. Os dados relativos à idade, ao sexo e à 

localização anatômica das lesões para cada tipo histológico são mostrados na tabela 1. 

Em relação às lesões de adenoma pleomórfico, o tamanho do tumor variou de 0,5 

a 5 centímetros. Para as lesões de carcinoma mucoepidermoide houve 2 casos (3,2%) de 

metástases e 5 casos (16%) de recidiva. Quanto ao grau histológico, 15 casos (48,4%) 

eram de grau histológico II; 8 casos (25,8%) eram grau histológico I; 3 casos (9,7%) 

eram grau histológico III e 5 casos (16,1%) não foram informados. 

Foi realizada uma análise para verificar se havia associação entre as variáveis: 1) 

tipo histológico (adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide) e idade; 2) tipo
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histológico e sexo e; 3) tipo histológico e localização anatômica da lesão, na intenção de 

saber se o tipo histológico se associava com algum desses parâmetros. Nenhuma dessas 

associações apresentou significância estatística (Tabela 1). 

No grupo de pacientes com adenoma pleomórfico foi realizado o teste de 

associação entre o tamanho da lesão versus os dados clínicos para saber se o tamanho da 

lesão apresentava associação com algum dos parâmetros clínicos (Tabela 2). 

No grupo de pacientes com carcinoma mucoepidermoide foi realizado o teste de 

associação entre as variáveis: gradação histológica versus dados clínicos (Tabela 3); 

estadiamento clínico versus dados clínicos (Tabela 4) e; tamanho da lesão versus dados 

clínicos (Tabela 5), na intenção de saber se essas características da lesão apresentavam 

associação com algum dos parâmetros clínicos. Os resultados das análises mostraram 

que os dados clínicos não apresentaram associação com a gradação histológica. A única 

associação significativa encontrada no grupo carcinoma mucoepidermoide foi entre 

idade e tamanho da lesão, como mostrado na tabela 5. A associação entre tamanho da 

lesão e estadiamento clínico não pôde ser considerada, visto que na tabulação cruzada 

havia um subgrupo com valor igual a zero. 

 
Avaliação da densidade de vasos, mastócitos e linfócitos T CD8 

A figura 1 mostra a diferença de densidade microvascular, expressa em número de 

vasos/mm2, entre adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide. Os casos de 

carcinoma mucoepidermoide apresentaram maior densidade microvascular quando 

comparados aos casos de adenoma pleomórfico (p = 0,0001) (Figura 1). Não houve 

diferença significativa na densidade de vasos entre as diferentes gradações de carcinoma 

mucoepidermoide. A contagem de vasos não foi realizada nos casos de controles 

normais devido à presença de marcações imunoistoquímicas inespecíficas, o que 

inviabilizou uma contagem confiável dos microvasos. A figura 2 mostra 

fotomicrografias representativas das reações de imunoistoquímica para CD34. 

A figura 3 mostra a diferença da densidade de mastócitos triptase positivos, 

expressa em número de células/mm2, entre controle, adenoma pleomórfico e carcinoma 

mucoepidermoide. Os casos de carcinoma mucoepidermoide apresentaram maior 

densidade de mastócitos quando comparados aos casos de adenoma pleomórfico (p = 

0,002) e aos controles (p = 0,0001). Da mesma maneira, os casos de adenoma 

pleomórfico apresentaram maior densidade de mastócitos quando comparados aos
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controles, embora a diferença não tenha sido estatisticamente significativa (p = 0,113) 

(Figura 3). Não houve diferença significativa quanto à densidade de mastócitos entre as 

diferentes gradações de carcinoma mucoepidermoide. A figura 4 mostra 

fotomicrografias representativas das reações de imunoistoquímica para mastócitos. 

A figura 5 mostra a diferença de expressão de linfócitos T CD8, expressa em 

número de células/mm2, entre os casos controle normal e as neoplasias adenoma 

pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide. Os casos de carcinoma mucoepidermoide 

apresentaram maior densidade de linfócitos T CD8+ quando comparados aos casos de 

adenoma pleomórfico (p = 0,045), e os casos de adenoma pleomórfico apresentam 

maior densidade de linfócitos T CD8+ quando comparados aos casos controle (p = 

0,011) (Figura 5). Não houve diferença significativa na densidade de linfócitos T CD8+ 

entre as diferentes gradações de carcinoma mucoepidermoide. A figura 6 mostra 

fotomicrografias representativas das reações de imunoistoquímica para linfócitos T 

CD8+. 

 
DISCUSSÃO 

Apesar das amostras utilizadas serem de conveniência e não representarem a 

totalidade de casos dentro do período estudado é importante a descrição e discussão das 

características clínicas e populacionais disponíveis, pois podem servir de embasamento 

comparativo para outros trabalhos. 

A avaliação dos dados clínicos do estudo mostrou que houve equiparação entre o 

número de casos de carcinoma mucoepidermoide (n=31) e adenoma pleomórfico (n=26) 

na amostra estudada. Um estudo realizado por Abrahão et al. (2016), encontrou uma 

distribuição equivalente entre neoplasias malignas e benignas de glândulas salivares 

menores mostrando que, mesmo sendo uma amostra de conveniência, nossos resultados 

corroboram com dados da literatura. A análise da distribuição de sexo revelou uma 

predominância do sexo feminino para as duas neoplasias. Em outros estudos também 

foram observados maior prevalência do sexo feminino entre os pacientes com adenoma 

pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide de glândulas salivares menores (YIH et al., 

2005; PIRES et al., 2006; ABRAHÃO et al., 2016). A análise da distribuição dos 

pacientes por idade mostrou uma discrepância em relação aos dados da literatura nos 

quais, as médias de idade para pacientes com neoplasias malignas foram superiores 

(LOPES et al., 1999; PIRES et al., 2006; ABRAHÃO et al., 2016) às encontradas em
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nosso estudo. O palato foi a localização mais frequente das neoplasias em nosso estudo. 

Resultados similares foram encontrados em outros trabalhos, nos quais foram 

demostrados que o palato e as mucosas bucal e labial estavam entre as localizações mais 

frequentemente acometidas (LOPES et al., 1999; YIH et al., 2005; ABRAHÃO et al., 

2016). 

No que se refere ao grupo de carcinoma mucoepidermoide a única associação 

significativa entre as variáveis analisadas foi idade e tamanho da lesão. Ou seja, para 

pacientes com até 45 anos de idade, lesões menores foram mais comuns (classificadas 

como T1 e T2). Goode et al. (1998) reportaram que a idade média dos pacientes que 

morreram em virtude de carcinoma mucoepidermoide foi mais avançada, e que idades 

mais avançadas foram correlacionadas com pior evolução. Dessa maneira, idades mais 

avançadas (acima de 45 anos) poderiam estar associadas a lesões maiores, o que poderia 

indicar pior prognóstico. 

Em relação aos marcadores estudados, houve mais T CD8+ em carcinoma 

mucoepidermoide, do que em adenoma pleomórfico, assim como foi maior o número de 

linfócitos T CD8+ em adenoma pleomórfico do que nos controles. Esse resultado é 

contrastante em relação a outros estudos que envolvem neoplasias e linfócitos T CD8+ 

visto que muitos relatam prognóstico favorável associado à presença de grandes 

quantidades de linfócitos T citolíticos intratumorais (CHO et al., 2003; FUNADA et al., 

2003; KONDRATIEV et al., 2004; SATO et al., 2005; SHARMA et al., 2007). 

Estudos como o de Gannot et al. (2002) e Zancope et al. (2010) avaliaram 

linfócitos T CD8+ em carcinomas de células escamosas oral comparado–os com outas 

lesões de melhor prognóstico. Ambos observaram que infiltração de linfócitos T CD8+ 

foi maior em lesões de melhor prognóstico, ao contrário dos nossos resultados. 

Em relação ao resultado obtido há que se considerar algumas questões 

importantes, tais como, imunogenicidade das células neoplásicas, presença de linfócitos 

T reguladores no microambiente tumoral e quimiotaxia exercida pelos mastócitos. 

Nakano et al. (2001) analisaram a significância de linfócitos em pacientes com 

carcinoma de células renais e observaram que quanto maior a quantidade de linfócitos, 

menor a sobrevida dos pacientes em 5 anos. Além disso, o quantitativo de linfócitos T 

CD8+ foi positivamente relacionado com grau do tumor e proliferação tumoral, o que 

indicou que linfócitos T CD8+ foram mais abundantes em tumores com atipias celulares 

mais severas e com maiores taxas de proliferação. Ainda Segundo Nakano et al. (2001), 
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essa relação positiva entre linfócitos T CD8+ e grau tumoral sugere um possível 

crescimento no número de antígenos associados a tumores que podem ser reconhecidos 

por linfócitos T em neoplasias mais indiferenciadas. Resultados semelhantes são vistos 

em neoplasias de pulmão, pois já se observou aumento de CD8 em neoplasia de pulmão 

pouco diferenciada em relação à bem diferenciada (MORI et al., 2000). 

Pode-se inferir que a presença de maior densidade de linfócitos T CD8+ no 

carcinoma mucoepidermoide se deva, pelo menos em parte, à maior imunogenicidade 

dessas células, visto que são mais indiferenciadas do que as células do adenoma 

pleomórfico. 

Em relação a ação dos linfócitos T reguladores Gao, Q et al. (2007) observou em 

carcinoma hepatocelular uma correlação positiva entre infiltração de linfócitos T 

reguladores e citolíticos. Gao, Q et al. (2007) ainda mostrou que linfócitos T CD8 

ativados, e não o número total de linfócitos T CD8, foram positivamente associados a 

sobrevida, autenticando a importância do estado funcional dessas células. Haghshenas et 

al. (2015) investigaram a distribuição de linfócitos T reguladores no sangue periférico 

de pacientes com neoplasias de glândulas salivares. Os pacientes com neoplasia maligna 

apresentavam maior porcentagem de linfócitos T reguladores em comparação aos 

pacientes com neoplasia benigna. Segundo Haghshenas et al. (2015), uma maior 

porcentagem de linfócitos T reguladores e linfócitos CTLA4+ CD4+ em tumores 

malignos pode indicar que este seja um ambiente mais imunossuprimido. Tais achados 

nos levam à hipótese de que um maior acúmulo de linfócitos T CD8+ na neoplasia 

maligna poderia indicar, apesar do quantitativo, que a função efetora das células estaria 

reduzida devido à possível existência de maiores números de linfócitos T reguladores  

no carcinoma mucoepidermoide. Com base nos estudos científicos e nos resultados 

encontrados no presente trabalho pode-se sugerir que no carcinoma mucoepidermoide 

há uma correlação positiva entre linfócitos T citolíticos e linfócitos T reguladores, tal 

hipótese nos levaria a questionar a efetividade de linfócitos T CD8 no carcinoma 

mucoepidermoide. 

No presente estudo, a densidade microvascular foi maior nos casos de carcinoma 

mucoepidermoide quando comparados aos valores observados nos casos de adenoma 

pleomórfico. Os resultados encontrados estão de acordo com a literatura visto que dados 

semelhantes foram obtidos por Huang et al (2010) e Vidal et al (2013). Os grupos 

analisaram a densidade de microvasos em neoplasias de glândulas salivares e 
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verificaram que no carcinoma mucoepidermoide havia maior densidade de microvasos 

em relação ao adenoma pleomórfico. 

Segundo Huang et al (2010) a densidade microvascular em tumores malignos é 

significativamente aumentada quando comparada a tumores benignos de origem similar 

conforme já relatado em estudos de neoplasias de útero (EROL et al., 2011), próstata 

(KAYGUSUZ et al., 2007) e colorretais (BOSSI et al., 1995). Nesse contexto, a 

expressão aumentada de marcadores vasculares em neoplasias de glândulas salivares se 

relaciona a tipos mais agressivos de tumores (HUANG et al., 2010). 

O presente trabalho mostrou que, quando se compara glândulas salivares normais, 

adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide há um aumento progressivo da 

densidade de mastócitos, sendo a maior densidade encontrada no carcinoma e a menor 

densidade encontrada nas glândulas normais. 

Em estudos com amostras de melanoma (RIBATTI et al., 2003), carcinoma 

gástrico (RIBATTI et al., 2010) e carcinoma colorretal (ACIKALIN et al., 2005) as 

densidades de vasos e mastócitos aumentaram à medida em que a neoplasia progredia 

para piores prognósticos. Com objetivos semelhantes foram estudados carcinoma de 

células escamosas orais (IAMAROON et al., 2003) e carcinoma de cérvice uterina 

(BENÍTEZ–BRIBIESCA et al., 2001). Nos dois estudos foram comparadas amostras 

normais, lesões pré-malignas e amostras de carcinoma. Para ambos os trabalhos foi 

observado maior número de mastócitos e vasos nas lesões pré-malignas quando 

comparado às amostras de tecido normal, assim como havia mais mastócitos e mais 

vasos nos carcinomas quando comparado às lesões pré-malignas. Em linfomas não- 

Hodking de células B, a angiogênese também se correlaciona positivamente com 

contagens de mastócitos positivos para triptase, e ambos aumentam à medida que 

aumenta o grau de malignidade (RIBATTI et al., 2000). Os trabalhos supracitados 

indicam a importância da atividade angiogênica dos mastócitos em processos 

neoplásicos visto que a densidade de mastócitos aumentou juntamente com a densidade 

de microvasos. 

Os resultados obtidos estão de acordo com a literatura, pois o carcinoma 

mucoepidermoide apresentou maior densidade vascular e também maior densidade de 

mastócitos que o adenoma pleomórfico, podendo-se inferir que os mastócitos podem ter 

participação importante na formação de novos vasos em neoplasias de glândulas 

salivares. Vidal et al. (2013) verificaram que no carcinoma mucoepidermoide havia
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maior densidade de mastócitos e de microvasos em relação ao adenoma pleomórfico, 

além disso Vidal et al. (2013) relatam que em glândulas salivares normais houve poucos 

vasos e mastócitos. Tal trabalho está em concordância com os resultados obtidos no 

presente estudo, visto que houve também maior densidade de mastócitos na neoplasia 

maligna do que no adenoma pleomórfico. 

Segundo Stelekati et al. (2009) os mastócitos induzem a ativação e proliferação de 

linfócitos T CD8+. Os mastócitos podem regular a migração de linfócitos T ativamente, 

essa ação é vista em vários processos como alergias, inflamação e infecções bacterianas 

(WANG et al., 1998; BURD et al., 1989; OKUMURA et al., 2003; RUMSAENG et al., 

1997; McLACHLAN et al., 2003; OTT et al., 2003). As diversas maneiras e situações 

nas quais os mastócitos recrutam linfócitos T, sugerem que os mastócitos podem 

interagir com linfócitos T de maneira antígeno-específica e podem induzir a ativação e 

proliferação de linfócitos T CD8, e citotoxicidade em uma maneira antígeno- 

dependente. Essa função dos mastócitos é provavelmente importante em todos os 

cenários nos quais os linfócitos T CD8 são criticamente envolvidos. 

Tal associação já foi estabelecida no estudo de Ribatti et al. (2011) no qual 

analisaram amostras de endométrio hiperplásico e adenocarcinoma endometrial onde 

verificaram que o número de mastócitos e linfócitos T CD8+ aumentavam à medida em 

que o grau da neoplasia aumentava. Além disso, havia mais linfócitos T CD8 positivos  

e mastócitos nos casos de adenocarcinoma do que nos casos de hiperplasia. Resultado 

semelhante foi encontrado no presente trabalho, onde o carcinoma mucoepidermoide 

apresentou maiores densidades de mastócitos e linfócitos T CD8, sugerindo que em 

neoplasias de glândulas salivares possa haver uma interação entre mastócitos e 

linfócitos T CD8+. 

Em resumo, nossos resultados sugerem que os mastócitos têm um papel muito 

importante nas neoplasias de glândulas salivares menores, no que se refere à 

angiogênese, devido a sua habilidade em secretar fatores angiogênicos. Além disso, 

linfócitos T CD8 podem estar em maior número no carcinoma mucoepidermoide devido 

à quimioatração dos mastócitos e também devido à imunogenicidade das células 

malignas. Devido ao limitado número amostral no presente trabalho, é necessário que 

mais estudos sejam realizados para elucidar essa a relação entre linfócitos T CD8 e 

mastócitos no microambiente tumoral dessas neoplasias. 
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LEGENDAS: 

 
Figura 1 - Comparação da densidade microvascular entre adenoma pleomórfico e 

carcinoma mucoepidermoide. A densidade microvascular foi maior no carcinoma 

mucoepidermoide quando comparada aos valores observados no adenoma pleomórfico 

(Teste T p = 0,0001). 

 

Figura 2 - Imunomarcação para CD34 em: A) adenoma pleomórfico, aumento de 10x; 

B) adenoma pleomórfico, aumento de 40x; C) carcinoma mucoepidermoide, aumento de 

10x; D) carcinoma mucoepidermoide, aumento de 40x. A imunomarcação dos vasos 

pode ser vista em marrom, com maior número de vasos no carcinoma mucoepidermoide 

quando comparado ao adenoma pleomórfico de glândulas salivares. 

 

Figura 3 - Comparação da densidade de mastócitos entre os grupos controle, adenoma 

pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide. A densidade de mastócitos foi maior no 

grupo carcinoma mucoepidermoide quando comparada aos valores observados no grupo 

adenoma pleomórfico (Teste Anova p= 0,0001). 

 

Figura 4 - Imunomarcação de mastócito triptase positivos em: A) controle, aumento de 

10x; B) controle, aumento de 40x; C) adenoma pleomórfico, aumento de 10x; D) 

adenoma pleomórfico, aumento de 40x; E) carcinoma mucoepidermoide, aumento de 

10x; F) carcinoma mucoepidermoide, aumento de 40x. A imunomarcação dos 

mastócitos pode ser vista em marrom, com maior número de mastócitos no carcinoma 

mucoepidermoide quando comparado ao adenoma pleomórfico de glândulas salivares. 
 

Figura 5 - Comparação da densidade de linfócitos T CD8+ entre os grupos controle, 

adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide. A densidade de linfócitos T CD8+ 

foi maior no carcinoma mucoepidermoide quando comparada aos valores observados no 

adenoma pleomórfico (Teste Kruskall Wallis p= 0,001). Os pontos representam os 

valores considerados discrepantes (outliers). 
 

Figura 6 - Imunomarcação de linfócitos T CD8+ em: A) controle, aumento de 10x; B) 

controle, aumento de 40x; C) adenoma pleomórfico, aumento de 10x; D) adenoma 

pleomórfico, aumento de 40x; E) carcinoma mucoepidermoide, aumento de 10x; F) 

carcinoma mucoepidermoide, aumento de 40x. A imunomarcação para linfócitos T CD8 

pode ser vista em marrom, com maior número no carcinoma mucoepidermoide quando 

comparado ao adenoma pleomórfico de glândulas salivares. 
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QUADRO: 

 
Quadro 1 – Especificação do agrupamento dos dados clinico-patológicos para fins de 

análise estatística. 

Variável analisada Dicotomização das variáveis 

Idade 
Idade inferior ou igual a 45 anos (≤ 45) e superior a 45 

anos (> 45) 

Localização anatômica 

da lesão 

Palato e outras localizações (mucosa jugal, mucosa labial, 

língua, assoalho e região retromolar) 

 
Tamanho da lesão 

Para o adenoma pleomórfico: lesões com 0 a 2 

centímetros, e lesões com mais de 2 centímetros. 

Para o carcinoma mucoepidermoide: T1 e T2, T3 e T4 

 
Estadiamento 

Os estadiamentos do carcinoma mucoepidermoide foram 

divididos em duas categorias EI e EII, e EIII e EIV 

 
Gradação 

As gradações histológicas do carcinoma 

mucoepidermoide foram divididas em dois grupos: grau I 

e graus II e III 
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TABELAS: 
 

Tabela 1 – Distribuição quanto ao sexo, idade, e localização da lesão em pacientes com 

adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide. 
 

Dados clínicos Adenoma n (%) Carcinoma n (%) p valor 

Sexo    

Feminino 17 (65,4) 23 (74,2) 0,469 

Masculino 9 (34,6) 8 (25,8)  

  Idade     

Até 45 anos 19 (73,1) 23 (74,2) 0,924 

Acima de 45 anos 7 (26,9) 8 (25,8)  

  Localização     

Palato 17 (65,4) 16 (51,6) 0,294 

Outros 9 (34,6) 15 (48,4)  

Valores de p referentes à análise de associação entre as variáveis: sexo e tipo 

histológico; idade e tipo histológico e; localização e tipo histológico. 

 
Tabela 2 – Análise de associação entre o tamanho da lesão e as variáveis clínicas em 

pacientes com adenoma pleomórfico. 
 

Dados clínicos Tamanho até 

2 cm 

Tamanho acima de 

2 cm 
p valor 

Sexo    

Feminino 13 (54,2) 4 (16,7) 1 

Masculino 5 (20,8) 2 (8,3)  

  Idade     

Até 45 anos 15 (62,5) 4 (16,7) 0,568 

Acima de 45 anos 3 (12,5) 2 (8,3)  

  Localização     

Palato 9 (37,5) 6 (25) 0,052 

Outros 9 (37,5) 0 (0)  

Valores de p referentes à análise de associação entre as variáveis: tamanho da lesão e 

sexo, tamanho da lesão e idade e tamanho da lesão e localização. 
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Tabela 3 – Análise de associação entre as variáveis clínicas e a gradação histológica do 

tumor de pacientes com carcinoma mucoepidermoide 
 

Dados clínicos Grau I n (%) 
Graus II/III 

n (%) 
p valor 

Sexo    

Feminino 5 (19,2) 13 (50) 0,667 

Masculino 3 (11,5) 5 (19,2)  

  Idade     

Até 45 anos 6 (23,1) 14 (53,8) 1 

Acima de 45 anos 2 (7,7) 4 (15,4)  

  Localização     

Palato 5 (19,2) 10 (38,5) 1 

Outros 3 (11,5) 8 (30,8)  

  Tamanho da lesão     

T1/T2 6 (25) 13 (54,2) 1 

T3/T4 2 (8,3) 3 (12,5)  

  Estadiamento     

EI/EII 6 (25) 12 (50) 0,683 

EIII/EIV 2 (8,3) 4 (16,7)  

Valores de p referentes à análise de associação entre as variáveis: dados clínicos e 

gradação histológica. 
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Tabela 4 – Análise de associação entre as variáveis clínicas e o estadiamento de pacientes 

com carcinoma mucoepidermoide 

Dados clínicos 
Estadiamento 

EI/EII 

Estadiamento 

EIII/EIV 
p valor 

Sexo    

Feminino 13 (54,2) 3 (12,5) 0.362 

Masculino 5 (20,8) 3 (12,5)  

Idade    

Até 45 anos 16 (66,7) 3 (12,5) 0,078 

Acima de 45 anos 2 (8,3) 3 (12,5)  

Localização    

Palato 11 (45,8) 3 (12,5) 0,665 

Outros 7 (29,2) 3 (12,5)  

Tamanho da lesão    

T1/T2 18 (75) 1 (4,2) 0,000 

T3/T4 0 (0) 5 (20,8)  

Valores de p referentes à análise de associação entre as variáveis: dados clínicos e 

estadiamento. 

 
Tabela 5 – Análise de associação entre as variáveis clínicas e o tamanho da lesão de 

pacientes com carcinoma mucoepidermoide 
 

Dados clínicos Tamanho T1/T2 Tamanho T3/T4 p valor 

Sexo    

Feminino 14 (58,3) 2 (8,3) 0.289 

Masculino 5 (20,8) 3 (12,5)  

Idade    

Até 45 anos 17 (70,8) 2 (8,3) 0,042 

Acima de 45 anos 2 (8,3) 3 (12,5)  

Localização    

Palato 11 (45,8) 3 (12,5) 1 

Outros 8 (33,3) 2 (8,3)  

Valores de p referentes a análise de associação entre as variáveis: dados clínicos e 

tamanho da lesão. 
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