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Objetivo: O objetivo deste trabalho foi verificar a expressão da 
proteína bcl-2 em 22 carcinomas basocelulares (CBC) 
cutâneos da região de cabeça e pescoço, e comparar esta 
expressão com o grau de agressividade do tumor. Materiais e 
Método: Os tumores foram histologicamente classificados em 
agressivos e em não-agressivos e depois submetidos à técnica 
de imunoistoquímica com o método da estreptavidina-biotina 
peroxidase utilizando-se um anticorpo anti-bcl-2. Resultados: 
Após a análise morfológica, 16 tumores (72,7%) foram 
considerados do tipo agressivo e 6 (27,3%) do tipo não 
agressivo. A análise imunoistoquímica mostrou que 13 (50,1%) 
foram positivas enquanto que nove (40,9%) foram negativas 
para a proteína bcl-2. Considerando-se as lesões positivas, 12 
(92,3%) eram CBC agressivos e apenas um (7,7%) não-
agressivo. A relação entre a expressão da proteína bcl-2 e a 
agressividade tumoral foi estatisticamente significante (p<0,05 
- Teste exato de Fisher). Conclusão: Os resultados sugerem 
que existe uma relação entre a expressão da proteína bcl-2 e o 
grau de agressividade histológica nos CBC de cabeça e 
pescoço no grupo estudado.

Objective: The aim of this study was to verify the bcl-2 protein 
expression in 22 cutaneous basal cell carcinomas (BCC) of the 
head and neck, and to compare it with its aggressive behavior. 
Method: Tumors were histologically classified in non-
aggressive (BCC 1) and aggressive (BCC 2) and then 
submitted to the immunohistochemistry technique with the 
streptavidin-biotin peroxidase method using the anti-bcl-2 
antibody. Results: After proceeding to morphological analysis, 
sixteen tumors (72.7%) were considered aggressive and six 
(27.3%) non-aggressive. Immunohistochemistry analysis 
showed that thirteen (59.1%) lesions were positive staining and 
nine (40.9%) were negative to the bcl-2 protein. Considering 
the positive lesions, 12 (92.3%) were aggressive and one 
(7.7%) non-aggressive. The relation between bcl-2 protein 
staining and the tumor aggressiveness was statistically 
significant (p<0.05 - Fisher's exact Test). Conclusion: The 
results suggest a relationship between the bcl-2 protein 
expression and the histological aggressiveness grade in the 
BCC of the head and neck group studied may exist.
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O carcinoma basocelular (CBC) é o tumor 

maligno de pele mais comum e devido sua alta incidência 

está frequentemente associado com altos custos em 

despesas com cuidados médicos (PRESTON; STERN, 

1992). Para esta neoplasia, as metástases são raras, 

entretanto há altos índices de recorrência associados 

(LANEHART et al., 1983) provavelmente devido a 

capacidade infiltrativa do tumor e a demora, por parte do 

paciente, na busca de diagnóstico e tratamento (MARKS, 

1995). Desta forma, o prognóstico pode variar 

consideravemente com o comportamento biológico, 

tamanho e localização do tumor. Ainda, pacientes 

portadores de CBC possuem um risco aumentado em 

desenvolver melanomas malignos (LINDELOF et al., 

1991; WENNBERG, 2000).

O mecanismo molecular detalhado das células 

tumorais do CBC ainda não foi esclarecido, mas é 

proposto que a alteração do processo de apoptose esteja 

relacionada com o surgimento do tumor, já que a “morte 

celular programada” é responsável pelo processo 

fisiológico de renovação e manutenção da homeostase 

do epitélio de superfície (ANTONSON; MARTINOU, 

2000). O gene bcl-2 desempenha um importante papel 

regulador que interage os mecanismos pró-apoptóticos 

com os mecanismos anti-apoptóticos, e anormalidades 

em sua expressão pode resultar na perpetuação de 

mutações e contribuir para tumorigênese (ANTONSON; 

MARTINOU, 2000; BRADA, 1992). 

O gene bcl-2 foi primeiro estudado em 

translocações cromossômicas pontuais t (14:18) em 

linfomas foliculares de célula B, de onde foi retirado seu 

nome. É responsável pela tradução de uma proteína 

estrutural, localizada na membrana celular, mas que 

também pode ser encontrada no retículo endoplasmático 

e no envelope nuclear (ANTONSON; MARTINOU, 2000; 

BRADA, 1992). 

Muitos estudos detectaram a super-expressão 

da proteína bcl-2 em uma grande variedade de cânceres, 

assim como uma variedade de comportamentos clínicos 

foram relatados. Entretanto, esta relação entre o 

comportamento biológico dos tumores estudados e a 

grau e expressão protéica ainda permanece 

inconclusivo, sendo necessárias maiores correlações 

com outros genes e utilização de novas técnicas da 

biologia molecular (JÄCHEL et al, 1999; LAUWERS et 

al., 1995; LEAHY et al., 1999; LU Q-L et al., 1997; 

SAEGUSA et al., 1995).

O presente trabalho se propôs a estudar a 

expressão da proteína bcl-2, através da técnica de 

imuno-histoquímica, em CBC da região de cabeça e 

pescoço. Ademais, a expressão protéica foi 

correlacionada com achados histopatológicos 

METODOLOGIA

Selecao e Classificacao da Amostra

Vinte e dois CBCs da regiao de cabeca e 

pescoco foram histologicamente analisados em corte 

corados por hematoxilina e eosina (HE) e, a partir de 

suas caracteristicas histopatologicas, classificados em 

dois grupos: CBCs agressivos e CBCs nao agressivos.

Os criterios utilizados para esta classificacao 

foram os mesmos preconizados por Jacobs et al. (1982), 

De Rosa et al. (1990), De Rosa et al. (1992) e por 

Staibano et al. (1996). As caracteristicas morfologicas 

usadas para identificar CBCs agressivos foram: 1) 

ausencia da periferia em palicada das ilhotas tumorais; 

2) pleomorfismo nuclear; 3) altos indices mitoticos; 4) 

estroma fortemente hialinizado; e 5) padrao irregular de 

invasao com formacao de cordoes alongados de celulas 

neoplasicas. 

Contraditoriamente, os achados morfologicos 

considerados para os CBCs nao-agressivos foram: 1) 

celulas neoplasicas uniformes, comnucleos ovais a 

alongados e palidos; 2) estroma fibroso onde estao 

homogeneamente dispersas as ilhotas neoplasicas, e 3)  

periferia das ilhotas tumorais caracteristicamente 

dispostas em palicada. 

Consideracoes Eticas

Este trabalho foi avaliado e aprovado pelo 

Comite de Etica em Pesquisa da Universidade Federal 

da Paraiba.

Tecnica Imuno-histoquimica

De cada amostra foram confeccionados cortes 

de 3 µm de espessura a partir de blocos parafinados de 

especimes de CBC fixados em solucao de formalina a 

10%. Os cortes foram montados em lamina silanizada 

(3-aminopropiltrietoxisilano) e submetidos a tecnica de 

imuno-histoquimica pelo metodo da estreptavidina-

biotina peroxidase utilizando o anticorpo anti-bcl-2 (RTU 

- bcl-2, Novocastra, Newcastle, UK). 

Os cortes foram diafanizados em xilol e re-

hidratados em solucoes decrescentes de etanol. O 

anticorpo primario foi adicionado aos cortes em uma 

concentracao pre-fabricada pronta para uso (ready-to-

use - RTU - bcl-2, Novocastra, Newcastle, UK), e os 

cortes foram incubados em camera umida em 

temperatura ambiente (25°C) durante 15 minutos.

Posteriormente os cortes foram lavados em 

tampao PBS (Phosphated Buffered Solution) por cinco 

minutos e, em sequencia, incubados com o anticorpo 

indicativos de agressividade tumoral.
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secundário (NCL-RTU, Novostain Universal Quick Kit, 

Novocastra, Newcastle, UK) durante 15 minutos.

Para intensificar a reação, o método da 

estreptavidina-biotina peroxidase (NCL-RTU, Novostain 

Universal Quick Kit, Novocastra, Newcastle, UK) foi 

utilizado de acordo com as recomendações do 

fabricante. Em seguida, os cortes foram lavados 

abundantemente em tampão PBS e seguiram para 

incubação com o cromógeno diaminobenzidina (NCL-

DAB, 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride, 

Novocastra, Newcastle, UK) em câmera escura por 4 

minutos.

O controle positivo para constatar a eficácia da 

reação foram cortes de amídalas (seguindo as 

recomendações do fabricante), e os controles negativos 

foram realizados suprimindo-se o anticorpo primário, 

tratando estes cortes com PBS.

Os controles positivos e negativos reagiram 

como esperado, validando os resultados do trabalho. 

Este experimento foi realizado em triplicata e os casos 

que não tiveram resultados coincidentes foram 

excluídos.

Análise dos resultados

Os cortes foram analisados com microscópio 

óptico de luz e os casos foram classificados como 

positivos ou negativos para a presença da proteína bcl-2.

O s  r e s u l t a d o s  f o r a m  t a b u l a d o s  e  

estatisticamente analisados através do teste T de 

Student com nível de significância de 5% (p=0,05), 

através do software SAS System 8.0 para Windows.

As características morfológicas para os CBCs 

agressivos estão presentes nas Figuras 1A e 1B; os 

CBCs não-agressivos podem ser visualizados nas 

imagens 1C e 1D. Dezeseis casos (72,7%) foram 

classificados com CBCs agressivos e seis (27,3%) como 

não agressivos (Figura 1).

Com relação à presença da proteína bcl-e, 

apenas 13 casos (59,1%) foram positivas e nove (40,9%) 

negativas (Figura 2). Entre as lesões bcl-2- positivas, 12 

(92,3) eram do tipo agressivas e uma (7,7%) não-

agressivas (Figura 3). As Figuras 1E e 1F, e as 1G e 1H 

ilustram casos de CBCs positivos para a proteína bcl-2 

tanto em lesões agressivas como não-agressivas, 

respectivamente.

Quando a presença de proteína (positividade) foi 

relacionada com o grau de agressividade, foi observado 

que as lesões agressivas estavam predominantemente 

classificadas como positivas, sendo possível encontrar 

uma significância estatística entre a expressão da 

proteína bcl-2 e o grau de agressividade do CBC (teste T 

de Student, p = 0.0242).

Figura 1. Em A e B, fotomicrografia de CBC agressivo (HE, 
X100 e X200, respectivamente); C e D CBC não agressivo 
(HE, X40 e X100 respectivamente); E e F, detecção imuno-
histoquímica da proteína bcll-2 em CBC agressivo (SBPM, 
X200 e X320, respectivamente); G e H, detecção imuno-
histoquímica da proteína bcl-2 em CBC não-agressivo 
(SBPM, X100 e X200, respectivamente).

 

6 (27,3%)

16 (72,7%)

Agressivo Não-agressivo

Figura 1. Distribuição dos CBCs em valores relativos e 
percentuais de acordo com os padrões de agressividades 
estabelecios por Staibano et al. (1999).
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13 (59,1%)

  9 (40,9%)

Positivo Negativo

Figura 2. Distribuição dos CBCs em valores absolutos e 
relativos de acordo com a presença ou ausência de sinal 
para a proteína bcl-2.

 

1 (7,7%)

12 (92,3%)
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Não-agressivo Agressivo

Figura 3. Relação entre o gral de agressividade e a reação 
imuno-histoquímica para a proteína bcl-2 (p<0.05). 

Vários estudos publicados na literatura 

internacional classificam e graduam histologicamente os 

tumores com a finalidade de analisar padrões 

comportamentos biológicos tentando correlacioná-los.

Os CBCs não são comumente graduados por se 

tratarem de lesões de diagnóstico fácil, sendo o laudo 

histopatológico o único requisito exigido para tartar o 

paciente (CROSS, 1998). Apesar de suas características 

histopatológicas, os CBCs podem se tornar localmente 

invasivos e até provocar metástases distantes, mesmo 

que raramente. E, baseando-se neste fato, autores como 

Staibano et al. (1999) dividiram suas amostras de CBCs 

para serem analisadas de acordo com seu grau de 

agressividade.

Na nossa amostra mais CBCs foram 

considerados agressivos, entretanto, três casos não se 

enquadraram para nenhum dos critérios estabelecidos 

para os dois grupos. Tais lesões exibiram características 

morfológicas intermediárias o que exigiu dos autores a 

adoção de graus de importância para as características 

propostas. O “padrão irregular de invasão” e as 

características do estroma tumoral foram considerados 

os mais importantes devido a facilidade dos cordões 

neoplásicos se infiltrarem no tecido subjacente.

Tais cordões neoplásicos estavam constituídos 

de células com forte pleomorfismo e sem a formação 

periférica em paliçada. Além disso, o estroma tumoral 

proporciona uma barreira natural contra a progressão e 

quanto mais densamente colagenizado, maior seria esta 

barreira (SOBRAL et al., 2004).

Após a análise destes critérios adicionais, duas 

lesões foram enquadradas no grupo das agressivas 

enquanto que uma delas foi considerada não-agressiva. 

E assim, consequentemente, sugerimos que em estudos 

posteriores do nosso grupo, seja criado um terceiro 

grupo de CBCs com características intermediárias entre 

as lesões agressivas e as não-agressivas.

Os CBCs não-agressivos não irão progredir 

obrigatoriamente  para tumores agressivos, mas como 

se trata de um neoplasma maligno, é possível que esta 

progressão ocorra, devido a todas as alterações 

bioquímicas e desequilíbrios genéticos presentes em 

seu genoma (POLVERINE; NOR, 1999). Por isso, é 

compreensível que existam lesões intermediárias. 

A relação existente entre a positividade para a 

proteína bcl-2 e o grau de agressividade do CBCs pode 

ser considerada contraditória. Autores como Staibano et 

al. (2001), Crowson et al. (1996), Ramdial et al. (2000) 

mostraram maiores índices de proteínas bcl-2 em CBCs 

considerados indolentes. Ainda, Verhaegh et al. (1995) 

não encontraram relação entre a expressão desta 

proteína e o comportamento agressivo.

Com relação à localização da proteína dentro da 

célula neoplásica, nossos resultados são condizentes 

com os resultados de Nakagawa et al. (1994), Verhaegh 

et al. (1995) e Morales-Ducret et al. (1995), cujos 

resultados demonstraram haver uma predominância de 

células positivas na região de periferia das ilhotas e em 

algumas áreas centrais, exibindo células marcadas 

homogeneamente com a coloração acastanhada no 

citoplasma (JÄCHEL et al., 1999; MORALES-DUCRET 

et al., 1995; SAEGUSA et al., 1995; Verhaegh et al., 

1995).

Nenhuma célula da camada basal do epitélio 

neoplásico adjacente à lesão esta positiva, sendo este 

achado contraditório com o da literatura (NAKAGAWA et 

al., 1994).  Alguns autores acreditam que a proteína bcl-

2 expressa nas células basais do epitélio de 

revestimento protege estas células da apoptose, 

desempenhando papel importante na proliferação 

tecidual e regeneração das camadas mais altas do 

epitélio estratificado. A expressão da proteína bcl-2 

decresce cocomitantemente com a diferenciação final 

da célula (SAEGUSA et al., 1995) facilitando o processo 

apoptótico das células superficiais, mais expostas a 
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fatores potencialmente carcinogênicos.

Então, apesar dos nossos resultados, a 

expressão da proteína bcl-2 nas células da camada basal 

é de extrema importância e facilmente compreensível. 

Muitos estudos sugerem uma associação entre a 

expressão da proteína bcl-2 e o prognóstico do paciente 

portador de alguma neoplasia (JÄQUEL et al., 1999), 

mas a diversidade de resultados sugerem que mais 

estudos sejam realizados para um melhor entendimento 

desta relação. Nos nossos resultados foi verificado uma 

relação estatisticamente significante entre a presença da 

proteína bcl-2 e a agressividade do tumor. Pois, havia 

mais tumores agressivos positivos (76,5%) e mais 

tumores não-agressivos negativos para a proteína 

(55.6%). 

De acordo com os nossos resultados, existe tal 

associação entre a agressividade do CBC e a expressão 

da proteína bcl-2. 

O gene bcl-2 desempenha um papel importante 

nos processos de promoção e progressão da 

tumorigênese por estar envolvida com os controles da 

apoptose, entretanto nenhuma afirmação concreta pode 

ainda ser estabelecida sobre seu valor prognóstico nos 

portadores CBCs devido aos resultados contraditórios 

da literatura.
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