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Objetivo: Correlacionar a classificação TNM com os escores 

histológicos de malignidade e estes parâmetros com o 

prognóstico em 38 casos de carcinoma epidermóide oral. 

Método: Os casos foram selecionados dos arquivos do 

Hospital Dr. Luiz Antonio, Natal, RN, Brasil. Após a análise dos 

prontuários foram obtidos os dados relativos à classificação 

clínica TNM e o prognóstico (seguimento de cinco anos). A 

classificação morfológica dos casos foi realizada de acordo 

com o sistema de gradação histológica de malignidade 

proposto por Bryne (1998). Resultados: Houve correlação 

significante entre escore histológico de malignidade e o 

prognóstico em carcinoma epidermóide oral e do estadiamento 

clínico TNM com o prognóstico. Conclusão: Diante destes 

resultados concluímos que o estadiamento clínico TNM e a 

gradação histológica de malignidade constituem indicadores 

de prognóstico importantes do carcinoma epidermóide oral. 

Objective: To correlate the TNM classification and histological 

scores of malignancy, and these parameters with the prognosis 

in 38 cases of squamous cell carcinoma oral. Method: The 

cases were selected from the files of "Dr. Luiz Antônio" Cancer 

Hospital, Natal, RN, Brazil. After analysis of the patients' 

records, the data concerning TNM classification and prognosis 

(in a 5-year-follow-up) were obtained. All cases were classified 

according to the histological malignancy grading system 

proposed by Bryne (1998). Results: There was correlation 

between histological scores of malignancy and prognosis and 

TNM classification with prognosis. Conclusion: It was 

concluded that TNM classification and histological malignancy 

grading are important prognostic indicators the squamous cell 

carcinoma oral.



Segundo Baatenburg et al. (2001) em carcinoma 

de cabeça e pescoço, o prognóstico adquirido é 

geralmente baseado na classificação TNM. A utilização 

de outros marcadores de prognóstico é de suma 

importância, pois contribui em conjunto para traçar um 

plano de tratamento e estimar a sobrevida do paciente.

O sistema de estadiamento clínico TNM 

apresenta muitas qualidades, principalmente por avaliar 

as características fundamentais de um câncer como a 

extensão local, disseminação regional e metástase à 

distância, abrangendo detalhes das características 

anatômicas locais para que se possa obter dados sobre o 

grau de envolvimento dessas estruturas pelo tumor 

assim como metástases a distância, delineando o 

prognóstico e a sobrevida do paciente (COSTA et al., 

2002; O'SULLIVAN, 2003).

Para Macfarlane et al. (1992) a sobrevida dos 

pacientes com carcinoma epidermóide oral diminui 

devido a recorrência local ou metástases precoces em 

gânglios linfáticos, além da existência de fatores de 

prognóstico imprecisos. A gradação histológica das 

partes mais profundas do carcinoma epidermóide oral 

influencia diretamente a sobrevida do paciente, já que 

células neoplásicas nesse local mostram-se 

indiferenciadas e de grande valor prognóstico.

Resultados recentes indicam que células 

invasivas freqüentemente possuem diferentes 

características daquelas outras áreas das neoplasias 

humanas. Em algumas amostras de carcinoma 

epidermóide oral, as partes mais invasivas são mais 

pobremente diferenciadas do que nas partes mais 

superficiais, sendo apenas as primeiras graduadas 

(BRYNE, 1998).

Os parâmetros clínico e patológico estão sendo 

utilizados na última década de forma correlacionada para 

melhorar o prognóstico do paciente e determinar um 

plano de tratamento mais eficaz. A gradação histológica 

de malignidade nas regiões mais invasivas do carcinoma 

epidermóide oral parece refletir o comportamento clínico 

do tumor, uma vez que, as células neoplásicas dessa 

região são mais distintas entre si e entre as células 

normais de origem.

O carcinoma epidermóide oral apresenta várias 

apresentações clínicas, incluindo formas exofíticas, 

endofít icas, leucoplásicas, er i troplásicas ou 

eritroleucoplásicas, assim como três padrões de 

crescimento bastante comuns: exofítico, ulcerativo e 

verrucoso. Histologicamente apresenta-se como uma 

proliferação de células da camada espinhosa, que se 

dispõem em grupos celulares formando cordões e 

ninhos ou de forma individual invadindo o tecido 

conjuntivo (NEVILLE et al., 2004).

As variáveis do sistema de estadiamento clínico 

TNM significam: T- tamanho do tumor primário, N- 

presença de metástase em linfonodos regionais e M- 

metástase distantes; a quantificação desses parâmetros 

constitui o estadiamento, que varia dos estágios I ao IV 

(NEVILLE et al., 2004).

Bryne (1991) relata que o sistema TNM é 

baseado na suposição de que pequenos tumores sem 

metástase têm melhor prognóstico que tumores maiores 

com metástase. Esse autor afirma também que alguns 

tumores com o mesmo estadiamento clínico mostram 

diferentes padrões de crescimento e prognóstico, 

havendo dessa forma a necessidade de outros métodos 

para avaliação prognostica, além do estadiamento 

clínico.  

Para Kowalski et al. (2000) metástases 

bilaterais de gânglios linfáticos cervicais detêm um 

prognóstico mais pobre que pacientes com metástase 

unilateral. Esses autores estudaram uma amostra de 

513 pacientes com carcinoma epidermóide oral 

cirurgiados no período de 1970 a 1992 e com estágio 

tumoral I (63), II (120), III (173) e IV (157). Constatou-se 

que o nível de envolvimento nodular linfático foi o mais 

importante fator prognóstico, uma vez que, houve uma 

diminuição significante na sobrevida dos pacientes 

quando esses possuíam envolvimento de múltiplos 

nódulos linfáticos contralaterais. 

De acordo com Baaterburg et al. (2001), O 

estadiamento clínico TNM deve abranger detalhes das 

características anatômicas locais para que se obtenha 

dados sobre o grau de envolvimento dessas estruturas 

pelo tumor, assim como metástases à distância, 
.delineando o prognóstico e a sobrevida do paciente

Bryne et al. (1989) descrevem nesse trabalho 

um sistema de gradação que consiste em cinco 

características morfológicas das células mais invasivas 

na neoplasia: grau de queratinização,  pleomorfismo 

nuclear, números de mitoses, modo de invasão e 

infiltração linfocitária. 
 Bryne (1998) utilizou um sistema de gradação 

multifatorial de malignidade, denominado ICG (gradação 

de células invasivas), em margens invasivas em 61 

casos de carcinoma epidermóide oral. Nesse trabalho, 

foi constatado a importância do estudo das margens 

invasivas, uma vez que, nessas áreas há populações de 

células heterogêneas com comportamento  biológico 

variável, evidenciando assim o alto valor prognóstico 

desse sistema comparado ao Sistema de gradação 

convencional de Broders em 1920. 

O fronte invasivo tumoral tem grande 

significância biológica nas neoplasias epiteliais devido o 
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acúmulo de células proliferativas. A margem invasiva do 

carcinoma epidermóide oral pode ser o melhor campo 

para observar o crescimento dessa entidade, já que 

nessa área as células tumorais são menos diferenciadas 

do que em outras áreas do tumor, proporcionando assim, 

mais informações prognosticas (PIFFKO et al., 1996)

Sudbo et al. (2000) citam a importância de 

prognóstico das margens invasivas do carcinoma 

epidermóide oral através de estudos semi-quantitativos 

que examinam tamanho do tumor, profundidade de 

invasão e gradação histológica nessa região. Para esses 

autores, a morfologia tumoral na margem invasiva de um 

carcinoma difere das partes mais superficiais do tumor, 

com menor diferenciação celular e maior dissociação 

entre as células.

De acordo com Dantas et al. (2003) houve 

correlação significante (r = 0,7206) entre classificação 

clínica TNM e prognóstico, mas sem correlação entre 

classificação TNM, escores histológicos de malignidade 

e prognóstico. Nesse trabalho, a classificação 

morfológica dos casos foi realizada de acordo com o 

sistema de gradação histológica de malignidade 

proposto por Anneroth et al. (1987) que propõem a 

observação das células neoplásicas localizadas mais 

superficialmente do carcinoma epidermóide oral.     

Vár ios  es tudos ten tam re lac ionar  o  

estadiamento clínico TNM, gradação histológica com 

outros marcadores de prognóstico, buscando um melhor 

entendimento na evolução do carcinoma epidermóide 

oral (WOODHOUSE et al., 1997; LOPES et al., 1995; 

ANNEROTH et al., 1987)

Portanto, este trabalho tem por objetivos: a) 

Correlacionar o estadiamento clínico TNM e o 

prognóstico em 38 casos de carcinoma epidermóide oral  

e b) Correlacionar escore histológico de malignidade e o 

prognóstico em 38 casos de carcinoma epidermóide oral 

em áreas mais profundas da lesão.

Seleção da amostra e análise morfológica 

Após avaliação e aprovação do projeto pelo 

Comitê de Ética em  do 

Hospital Universitário Onofre Lopes, iniciou-se a busca 

dos prontuários médicos dos pacientes com carcinoma 

epidermóide oral.  38 casos de carcinoma epidermóide 

oral foram selecionados de prontuários de pacientes do 

Hospital Dr. Luis Antônio (Natal, RN, Brasil). Dados 

relativos ao sexo, idade, classificação clínica TNM e 

prognóstico foram obtidos.

Sexo e Cor da pele: homens e mulheres, sendo 

consideradas as cores de pele branca, parda e negra.

Pesquisa (Protocolo 012/2002)

Idade: a partir da 4ª década em faixas etárias.

Localização da lesão: Foi analisada se a lesão 

localizava-se em borda lateral de língua, lábios inferior e 

superior, assoalho bucal, orofaringe, mucosa jugal e 

palato .

Estadiamento clínico TNM: empregada a versão 

estabelecida pela União Internacional Contra o Câncer 

(UICC): Estágio I= T  N  M ; Estágio II= T N M ; Estágio 1 0 0 2 0 0

III= T N M , ou T , T  ou T N M ; Estágio IV= qualquer 3 0 0 1 2 3 1 0

lesão T , ou qualquer N  ou N , ou qualquer M . 4 2 3 1

Prognóstico: Foi analisado, no período máximo de 05 

anos, se o paciente estava livre da doença; com a 

doença (estável ou em progressão); com reincidência da 

lesão (após tratamento) ou foi a óbito.

As amostras coradas pela Hematoxilina e 

eosina (H&E) foram submetidas à análise morfológica 

com microscópio óptico por dois patologistas 

previamente calibrados. A gradação histológica de 

malignidade foi realizada nas áreas mais invasivas da 

neoplasia, como sugerido por Bryne (1998), e consistiu 

de 4 características de malignidade: Grau de 

queratinização, pleomorfismo nuclear, padrão de 

invasão e infiltrado linfoplasmocitário. Os escores 

médios histopatológicos dos 38 casos foram obtidos 

pela somatória dos valores de cada parâmetro 

morfológico e dividido pelo número de parâmetros 

usados. Portanto, foram considerados, de acordo com 

Bryne (1998), como baixos escores de malignidade 

aqueles que apresentaram variação entre 1,0 a 2,5 e 

como altos escores àqueles que variaram entre 2,6 a 4,0.

Baseado na análise dos dados referentes aos 

38 casos de pacientes portadores dos carcinomas 

epidermóide oral estudados, pode-se observar que na 

nossa amostra, 55,26% (21 casos) foram do sexo 

masculino e 44, 75% (17 casos) do sexo feminino, com 

idades variando entre 40 a 93 anos, sendo a faixa etária 

compreendida entre 51 a 60 anos, a de maior incidência, 

com 31, 57% dos casos (12 casos).

Quanto à localização anatômica da lesão, 

observou-se que a borda lateral de língua foi a região 

mais acometida em 50% da amostra (19 casos), seguida 

pelo lábio inferior com 26,31% (10 casos) e assoalho 

bucal com 13,15%, (5 casos). Outras regiões como lábio 

superior (2,63%), mucosa jugal (2,63%), orofaringe 

(2,63%) e ventre de língua (2,63%) foram afetadas, 

somando entre si em 10,52% (4 casos) da amostra. 

Com relação ao estadiamento clínico (TNM), 14 

pacientes foram classificados com estágio IV, 11 como 

estágio III, 5 como estágio II e 8 como estágio I (Tabela 

1).
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 Estadiam ento C lín ico  

Prognóstico  I II III IV  

Doença estável 04 05 06 02 

Com  doença 01 00 02 03 

Ó bito  00 00 02 00 

Reincidência  03 00 01 09 

Total 08 05 11 14 

Tabela 1. Dados obtidos do estadiamento clínico tnm e 
prognóstico, Natal/RN, 2006.

Os resultados dos aspectos clínicos referentes 

ao estadiamento clínico (TNM) e prognóstico, revelaram 

(Tabela 1): a) Uma correlação entre estadiamento clínico 

(TNM) e prognóstico, b) Dos 14 casos classificados como 

Quadro 1. Dados obtidos da classificação histológica de 
malignidade (baixo escore) e prognóstico, Natal/R N, 
2006. 

Paciente Escore 
Livre da 
doença 

C om 
doença 

Óbito R eincidência 

01 2,5 X    

02 1,5 X    

03 1,5 X    

04 1,5 X    

05 1,5 X    

06 1,87 X    

07 2,0 X    

08 2,5  X   

09 1,5 X    

10 2,0 X    

11 2,5  X   

12 2,25 X    

14 2,5 X    

17 2,5 X    

24 1,7  X   

26 2,25    X 

27 2,5    X 

29 1,4   X  

30 1,5 X    

32 2,0    X 

33 1,5 X    

34 2,0    X 

35 2,25 X    

TOTAL - 15 3 1 4 

 

estágio IV, 9 encontravam-se com recorrência da lesão, 

3 pacientes com a lesão em atividade e 2 estavam livres 

da doença, c) Dos 11 casos classificados como estágio 

III, 6 estavam livres da doença, 2 pacientes com a 

doença em progressão, 1 com reincidência e 2 foram a 

óbito, d) Dos 5 casos classificados como estágio II, 4 

desses estavam livres da doença e em apenas 1 havia 

tido recorrência, e) Dos 8 casos classificados como 

estágio I, 4 encontravam-se livres da doença, 1 

apresentava progressão da doença e 3 demonstrava 

reincidência.

Após a obtenção da classificação histológica de 

malignidade, foi realizada uma correlação entre os 

escores de malignidade com o prognóstico, obtendo os 

seguintes resultados: a) Dos 23 casos classificados 

como baixo escore de malignidade, 15 pacientes 

encontravam-se livres da doença (65,21%), 3 pacientes 

com a doença (13,04%), 1 paciente foi a óbito (4,34%) e 

4 tiveram recorrência da neoplasia (7,39%) (Quadro 1), 

b) Com relação aos escores de malignidade 

considerados altos, 15 casos  foram classificados nesse 

grupo, dentre eles, 2 pacientes estavam livres da doença 

(13,33%), 3 pacientes estavam com a doença (20%), 1 

paciente chegou a óbito (6,66%) e 9 pacientes 

apresentaram reincidência da entidade (60%). Salienta-

se que a proservação foi realizada por um período 

máximo de 5 anos (Quadro 2).

Quadro 2. Dados obtidos da classificação histológica de 
malignidade (alto escore) e prognóstico, Natal/RN, 2006. 

Paciente Escore 
Doença 
estável 

Com 
doença 

Óbito Reincidência 

13 3  X   

15 2,7    X 

16 3  X   

18 3  X   

19 2,7   X  

20 2,7 X    

21 3,5    X 

22 3    X 

23 3    X 

25 3,5    X 

28 3    X 

31 2,75 X    

36 2,75    X 

37 3    X 

38 2,75    X 

TOTAL - 2 3 1 9 
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Segundo Lopes et al. (1995) há uma significante 

variância no prognóstico de pacientes com carcinoma 

epidermóide oral devido os vários padrões histológicos e 

características clínicas dessa entidade.  Análises através 

do sistema TNM e gradação histológica têm sido 

adotadas para facilitar o plano de tratamento e 

proporcionar uma melhor avaliação da evolução da 

doença no paciente. Na opnião desses autores, 

pacientes com tumores em estágio avançado têm 

prognóstico desfavorável, sendo metástase regional o 

mais importante indicador de prognóstico.

Para Costa et al. (2002) a classificação clínica 

TNM é um dos sistemas mais utilizados em predizer o 

prognóstico do carcinoma epidermóide oral, ocorrendo, 

entretanto, divergências entre os clínicos na avaliação do 

estágio tumoral. Embora haja as limitações no 

estadiamento clínico TNM, a concordância do sistema 

TNM é em torno de 70 a 80%. Esse percentual aumenta 

quando se utilizam exames complementares como 

tomografia computadorizada e ressonância magnética 

na classificação e estadiamento das neoplasias. No 

entender de Subdo et al. (2000) é perfeitamente possível 

admitir que resultados obtidos a partir de uma avaliação 

histológica sejam mais precisos no estabelecimento de 

um prognóstico que àqueles essencialmente clínicos, 

uma vez que nos achados microscópicos podemos 

observar ocorrências anteriores àquelas de natureza 

clínica. 

Bryne (1998) constata que a observação 

histológica das áreas mais invasivas do tumor associada 

aos achados clínicos do mesmo no paciente são as 

melhores formas de traçar um prognóstico, uma vez que, 

a sobrevida do paciente é determinada pelo 

comportamento clínico-patológico do carcinoma.

Com relação aos dados clínicos, pode-se 

observar em nossa amostra que, 55, 26% dos pacientes 

(21 casos), foram do sexo masculino, sendo a faixa etária 

de maior incidência a 6ª e 7ª décadas de vida. Estes 

dados corroboram com aqueles relatados por Dantas et 

al. (2003).                  

Analisando-se a variável clínica, localização 

anatômica, observamos que em nosso estudo a borda 

lateral de língua (19 casos) seguida do lábio inferior (10 

casos) foram as regiões mais acometidas, dados esses 

semelhantes aos encontrados no estudo de Dantas et al. 

(2003). 

Observando a variável clínica TNM e sobrevida, 

em nossa pesquisa observou-se que pacientes com 

estadiamento clínico TNM I (08 pacientes) apresentavam 

sobrevida superior aos do estágio IV (14 pacientes), no 

entanto, os estágios clínicos II e III continuaram 

indefinidos. Esses resultados estão de acordo com os 

dados de Baatenburg et al. (2001) que relatam a 

correlação direta do tamanho da lesão e metástase para 

linfonodos com a  baixa sobrevida do paciente.

Dos 25 casos com estágio III e IV, 17 pacientes 

estavam com a doença em atividade ou foram a óbito, os 

demais estavam sem a evidência da doença. Isso 

mostra que indiscutivelmente o estágio de evolução do 

tumor tem expressivo significado sobre seu prognóstico.

Kowalski et al. (2000) relatam que a mortalidade 

aumenta em relação ao estágio no qual o diagnóstico é 

feito, ou seja, pacientes lesões em estágios III e IV têm 

prognóstico pior em relação aqueles com estágios I e II, 

aspecto este que concordamos.

Observamos em nosso estudo, utilizando o 

sistema de gradação de malignidade proposto por Bryne 

(1998) que dos 23 casos classificados como baixo 

escore de malignidade, 15 pacientes encontravam-se 

livres da doença (65,21%), 3 pacientes com a doença 

(13,04%), 1 paciente foi a óbito (4,34%) e 4 tiveram 

recorrência da neoplasia (17,39%). Com relação aos 

escores de malignidade considerados altos, 15 casos 

foram classificados nesse grupo, dentre eles, 2 

pacientes estavam livres da doença (13,33%), 3 

pacientes estavam com a doença (20%), 1 paciente foi a 

óbito (6,66%) e 9 pacientes apresentaram reincidência 

da entidade (60%). Salientamos que a proservação foi 

realizada por um período máximo de 5 anos (Quadros 1 

e 2).  Portanto, podemos inferir que os resultados 

obtidos em nosso estudo são condizentes com os de 

O'sullivan et al. (2003), uma vez que, baixos escores 

histológicos refletem maior sobrevida (pacientes livres 

da doença), ao passo que, altos escores de malignidade 

estão relacionados de alguma forma a atividade da 

doença, ou seja, há uma significante correlação entre as 

características histológicas do fronte invasivo e o 

prognóstico.  

Diante dos resultados expostos, encontramos 

correlação entre os baixos e altos escores de 

malignidade com o prognóstico, já que 65,21% dos 

pacientes classificados como baixo escore se 

encontravam livres da doença e, 86,6% enquadrados 

como alto escore apresentavam a doença.

Com base nos resultados clínicos e 

morfológicos desse estudo e amparados na literatura 

consultada, pode-se concluir que:

1) Houve correlação significante entre escore histológico 

de malignidade e o prognóstico em carcinoma 

epidermóide oral; 

2) Houve correlação do estadiamento clínico TNM com o 

prognóstico em casos de carcinoma epidermóide oral.
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