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RESUMO 

O carcinoma de células escamosas é uma das neoplasias malignas mais comuns que 

acometem cabeça e pescoço, originada no epitélio na região bucal, acometendo lábios, 

palato, gengiva, glândulas, língua e assoalho. O objetivo do presente estudo é entender a 

lesão cancerígena reconhecendo as estruturas anatômicas mais envolvidas, o 

envolvimento dos tecidos histológicos da cavidade oral e a resposta imune do 

organismo à referida neoplasia, além dos principais fatores de riscos envolvidos nos 

carcinomas de células escamosas. 

Palavras-chave: Neoplasias bucais. Patologia bucal. Resposta imune. 

INTRODUÇÃO 

O termo câncer de boca engloba um conjunto de neoplasias que acometem a 

cavidade bucal em suas mais variadas etiologias e aspectos histopatológicos1. O 

carcinoma espinocelular (CEC) ou epidermóide corresponde entre 90% e 95% dos casos 

de câncer na boca2. Este apresenta um caráter agressivo e, no Brasil, a incidência é 

considerada uma das mais altas do mundo, sendo a mais comum de cabeça e pescoço3,4. 

Fatores de riscos como o uso do tabaco e do álcool são os mais prevalentes 

em pacientes acometidos por esse tipo de agravo. Esses fatores quando conjugados 

dobram as chances de desenvolvimento do câncer, podendo chegar a 90% das causas de 

neoplasias bucais2,3. Outros elementos são a exposição excessiva ao sol e a má higiene 

bucal.². Acomete o sexo masculino mais frequentemente e com mais intensidade, 
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considerando também que em 70% dos casos os indivíduos estão na quinta década de 

vida³.  

Segundo pesquisa realizada na Santa Casa de Misericórdia em Fortaleza no 

ano de 2008, as áreas mais acometidas pelo carcinoma espinocelular bucal foram o 

assoalho da boca (22,7%) e língua (21,8%)². Em pacientes mais idosos, as regiões mais 

afetadas pelo CEC foram a mucosa jugal e região do trígono retromolar5. 

Este tipo de neoplasia se caracteriza por ser um carcinoma formado por 

células escamosas5. Na cavidade bucal normal encontram-se tecido epitelial 

pavimentoso queratinizado e não queratinizado, tecido conjuntivo, tecido muscular, 

adiposo, além dos vasos sanguíneos6. Quando há patologia, como o carcinoma estudado 

neste artigo, apresentam-se geralmente lesões leucoeritroplásicas ou infiltrativas 

ulceradas com bordas elevadas e centro necrótico que quando observadas 

histologicamente vê-se a proliferação desordenada nas células epiteliais pavimentosas 

que se alastram para o tecido conjuntivo7. 

O plano traçado para o tratamento e o prognóstico do carcinoma é embasado 

no sistema TNM, que significa, T para os tumores primários, N para os linfonodos e M 

para metástase em regiões distantes do local de origem, ou seja, o sistema indica a 

extensão do tumor, a presença de nódulos linfáticos e presença ou ausência de 

metástases5. Este sistema auxilia os profissionais da saúde a observar a evolução do 

câncer e facilitar a troca de informações entre eles5.  

Devido à grande variedade existem classificações histopatológicas para 

identificar o estágio clínico dos tumores. A mais recente é o OMS – Classificação 

histopatológica, baseado no grau de diferenciação em três categorias: pouco, moderado 

e bem diferenciados8.   

O corpo apresenta uma regulação ideal de proliferação de células para realizar as 

diversas funções que o organismo exige15. Contudo, quando há desregulação nesta 

reprodução celular, ocorrendo em um nível exacerbado, seja por fatores químicos, 

viróticos ou radioativos, formam-se os tumores a partir das células cancerosas (geradas 

pela mutação dos fatores citados) se reproduzindo descontroladamente15.  

O sistema imune é formado por várias estruturas que protegem o organismo 

de corpos estranhos, denominados tecidos linfoides, ou seja, a medula óssea, o timo, os 

linfonodos e o baço, além das células livres no sangue, como granulócitos, linfócitos e 

fagócitos16. 
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Existem dois tipos de resposta imune no organismo, a inata e a adaptativa. A 

imunidade inata representa aquela que já existe quando o indivíduo nasce, ou seja, ela já 

está pronta e não precisa de adaptações, envolve os fagócitos, monócitos, macrófagos e 

neutrófilos16. Já a adaptativa responde de forma mais específica contra os agentes 

infecciosos, uma vez que os memoriza para, se caso for infectado novamente, consegue 

reconhecê-lo tornando-se assim mais eficiente. Este tipo de imunidade é adquirida após 

o nascimento e é formada pelos linfócitos, que são divididos em linfócitos T e linfócitos 

B16.  

O cirurgião dentista representa um importante papel na prevenção e 

tratamento de doenças neoplásicas, como o carcinoma oral. Durante consultas 

periódicas o profissional irá realizar anamneses que deverão conter informações sobre o 

estado em que se encontra a cavidade bucal do paciente através do exame intraoral, que 

pode revelar lesões na mucosa ou um aumento em determinadas regiões nas quais 

necessitam de atenção. 

Os exames extraorais ainda podem revelar alterações na face do paciente ou 

qualquer outra característica que possa indicar um princípio de câncer. Logo, o 

cirurgião-dentista contribui de maneira direta no diagnóstico precoce da doença, 

oferecendo uma qualidade de vida para os indivíduos afetados.  

Para os que já possuem as neoplasias, o cirurgião-dentista desempenhará 

importantes funções quanto à saúde bucal do paciente que esteja sendo submetido a 

tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos. A presença de uma equipe 

multidisciplinar irá proporcionar a este paciente um melhor tratamento e suporte para 

complicações decorrentes da doença. 

O objetivo do presente estudo é entender a lesão cancerígena reconhecendo 

as estruturas anatômicas mais envolvidas, o envolvimento dos tecidos histológicos da 

cavidade oral e a resposta imune do organismo frente à referida neoplasia, além dos 

principais fatores de riscos envolvidos nos carcinomas de células escamosas. 

 

METODOLOGIA 

 

Este artigo atuou com o levantamento de dados bibliográficos e teve como 

base a pesquisa de informações secundárias encontradas em artigos científicos, livros e 

teses relacionadas ao carcinoma epidermoide oral. Estes foram analisados e usados para 
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esta revisão de literatura a fim de informar ao leitor sobre sua localização, classificação 

e características clínicas. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

A incidência do câncer de cabeça e pescoço no Brasil é uma das mais altas 

do mundo, caracterizada pela maioria das neoplasias epiteliais do tipo carcinoma 

espinocelular. Acomete principalmente o sexo masculino e acima de 50 anos e o 

principal fator para o aparecimento do referido câncer é a exposição ao tabagismo e ao 

etilismo. Porém, existem outros fatores que favorecem o seu aparecimento como: 

radiação, fator genético, sífilis, nutrição deficiente e entre outros11. Observa-se 

ocorrência em qualquer área de cabeça e pescoço, sendo as áreas com maior frequência 

o lábio inferior, língua, assoalho bucal, palato mole, área retro molar, tonsila palatina e 

rebordo alveolar9. A faringe (orofaringe, hipofaringe, nasofaringe), laringe (glote, 

supraglote, subglote) e tireoide também podem ser acometidas12. 

O diagnóstico do carcinoma espinocelular é feito diretamente na localização 

da neoplasia através de biopsias. É possível identificar mais facilmente nos estágios III e 

IV em que a doença já está avançada, já que nos estágios iniciais ela é assintomática, 

dificultando assim, o seu diagnóstico e tratamento13. Os sinais representados pelas 

radiografias são de suma importância no diagnóstico, tal como um excelente 

conhecimento da anatomia para identificar as alterações. As radiopacidades em tecidos 

ósseos representam alterações de desenvolvimento lento, causando poucas alterações, 

enquanto as radiolucências representam maiores deformidades e destruição do tecido 

ósseo. Os exames de radiografias devem ser feitos antes das biopsias. A destruição 

óssea pode ser dolorosa ou assintomática com as margens mal definidas14.  

Os aspectos clínicos são geralmente caracterizados pelo rompimento do 

epitélio, com formação de uma úlcera de base endurecida e poucas vezes de 

consistência amolecida, crescendo e infiltrando-se para os ossos. O carcinoma tem o 

fundo granuloso e grosseiro, com bordas elevadas ao redor da lesão. Pode-se classificar 

as lesões de boca em: ulceradas, nodulares e vegetantes. As ulceradas se dividem em 

superficial, quando se encontra paralelamente ao plano do epitélio; infiltrante, quando 

invadem os tecidos vizinhos; infiltrante destrutiva, quando penetra os tecidos vizinhos, 

gerando a perda do tecido. Quando a lesão se aprofunda constituindo-se uma lesão 
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endofítica. As lesões nodulares são recobertas de mucosa normal representando lesões 

benignas ou malignas das glândulas salivares. As lesões vegetantes se proliferam para a 

região externa do órgão14.  

Este carcinoma se origina no epitélio superficial e sua histologia é 

caracterizada por apresentar ilhas e cordões invasivos de células epiteliais malignas que 

demonstram diferenciação em direção a uma morfologia escamosa. Os tumores também 

apresentam graus de diferenciação para facilitar a sua análise. São estes: Grau 1, em que 

apresentam somente 25% indiferenciadas; Grau 2, em que apresentam de 25 a 50% 

indiferenciadas; Grau 3, em que apresentam entre 50% e 75%; Grau 4, em que 

apresentam entre 75% e 100%24.  

O tratamento é baseado principalmente no sistema TNM, no qual T é 

extensão do tumor, N é a presença de nódulos linfáticos, e M a ausência ou presença de 

metástase. Usa-se esse sistema com a finalidade de acompanhar a evolução do câncer². 

Os tratamentos para câncer de cabeça e pescoço remetem a cirurgias, quimioterapias e 

radioterapias isoladas ou associadas, que são os métodos terapêuticos mais aplicáveis. 

As lesões iniciais grau 1 são restritas em seus locais de origem. Indica-se cirurgias ou 

radioterapias que proporcionam bons resultados. Já em lesões grau 2, 3 e 4, que são 

mais avançadas e podem apresentar metástases, o tratamento é mais difícil. Desta 

forma, indica-se cirurgias com associação de radioterapias ou quimioterapia, em que o 

prognóstico já não é mais favorável como no grau 115. 

O câncer origina-se de células normais induzidas a modificar suas 

características naturais tais como o descontrole da reprodução celular em detrimento do 

ciclo irregular da vida, pois em condições normais, num dado momento, a célula morre 

devido ao desgaste metabólico do DNA e organelas em um processo denominado 

apoptose9. Quando se trata de uma célula cancerosa esse ciclo perdura por muito tempo 

causando o acúmulo de células anormais que formam o tumor9. 

Os linfócitos T CD8+ citotóxicos em conjunto com células NK (natural 

killer) formam um grupo de células efetoras da imunidade celular tumoral, pois elas 

estão responsáveis por reconhecer antígenos tumorais causados por infecção viral ou 

por agente químico10. 

A célula, em contato com tumor, provoca a ativação de linfócitos T CD8+ 

que libera grânulos de citoplasmas contendo perforinas, estimulando a formação de 
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poros nas células-alvo e facilitando a entrada de granzimas indutoras de apoptose das 

células tumorais pelos linfócitos T CD8+ por meio da ativação de caspases11. 

Como todo organismo, existe uma conjuntura de defesas naturais que atuam 

como barreira protetora a esses mecanismos próprios do organismo. Em geral, são 

geneticamente pré-determinados, pois variam de um indivíduo para outro12.  

O sistema imunológico desempenha um importante papel nesse mecanismo 

de defesa que constitui um grupo de células distribuídas por órgãos como baço, fígado, 

os gânglios linfáticos e a medula óssea. Essa conjuntura de órgãos é denominada órgãos 

linfoides, que atuam no crescimento, desenvolvimento e distribuição das células 

responsáveis pela defesa do corpo contra os ataques a invasores estranhos12.  

Os linfócitos desempenham um papel essencial nas atividades do sistema 

imune no que tange as defesas no processo de carcinogênese. Os linfócitos são 

indispensáveis devido ao ataque das células do organismo infectado por vírus 

ontogênicos12.  

A formação do sistema imunológico, bem como a capacidade de reparo de 

DNA comprometido por agentes cancerígenos e atuação de enzimas responsáveis pela 

transformação e eliminação de substâncias causadoras de câncer em contato com o 

organismo, confere mecanismos de defesa9,12.  

 

DISCUSSÃO  

 

O carcinoma epidermoide oral é considerado uma neoplasia maligna que 

possui início no epitélio de revestimento. Possuem variações etiológicas devido aos 

fatores ambientais, aos hábitos, condições socioeconômicas, assim como a expectativa 

de vida dos indivíduos afetados23. 

Foi encontrada relação entre os autores quanto a etiologia do carcinoma 

epidermoide oral, estando relacionado principalmente ao tabagismo e etilismo, em que 

ambos acometem principalmente os indivíduos do sexo masculino e acima de 50 anos11. 

O gênero masculino é provavelmente mais acometido devido a uma maior exposição a 

esses agentes cancerígenos que estão diretamente associados a esse tipo de doença. 

Entretanto, encontrou-se interação também com outros autores indicando um nítido 

aumento na prevalência da doença para o gênero feminino, sugerindo assim, que as 

mulheres estão se expondo com maior intensidade aos fatores etiológicos da doença25.  
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Quando comparado os fatores de risco que ocasionam o surgimento do 

carcinoma epidermoide oral em pacientes jovens (menos de 40 anos) e idosos (mais de 

50 anos), pode-se notar que existem diferenças, demonstrando que os agentes 

etiológicos como o álcool e o tabaco são menos frequentes nesse grupo de jovens. O 

tempo de exposição a esses agentes de risco é um fator primordial para que a doença 

inicie modificações à nível celular, o que ocorre com maior regularidade nos pacientes 

mais velhos. Desta maneira, outros fatores devem ser pesquisados com a finalidade de 

explicar a base para o surgimento do carcinoma nos pacientes jovens, como a 

predisposição genética, higienização da cavidade oral, os hábitos alimentares, possíveis 

infecções causadas por vírus, a imunidade do paciente e até mesmo os fatores 

socioeconômicos26.  

Teixeira et al. e Oliveira et al relataram que os sítios anatômicos que 

possuíram maior incidência para o surgimento da doença são as regiões de língua, 

seguido de assoalho bucal e lábios inferiores. No entanto, existem outros artigos que 

relatam a incidência do câncer também no rebordo alveolar, área retromolar, mucosa 

jugal e palato duro.  

O aspecto clínico apresentado pelos pacientes não demonstra nenhuma 

característica distinta se relacionada com a idade dos pacientes acometidos. A lesão é na 

maioria das vezes constituída por úlcera com aspecto mais endurecido e infiltração na 

periferia, podendo estar associada com o surgimento de manchas avermelhadas ou 

esbranquiçadas26.  

Segundo Neville29, o carcinoma epidermoide oral surge a partir de um 

epitélio de superfície displásico, possuindo como características histopatológica ilhas e 

cordões invasivos de células escamosas malignas. As células lesionadas mostram-se 

geralmente com uma coloração mais intensa (hipercromatite) e uma relação núcleo-

citoplasma aumentada. Essas células e seus aumentos de volume podem ser estendidas 

profundamente no interior do tecido adiposo, músculo e osso, causando uma destruição 

do tecido original a medida que progridem. Essas células que foram lesionadas podem 

circundar e danificar vasos sanguíneos. Existe uma resposta inflamatória e imune 

celular ao epitélio em invasão e áreas focais de necrose que podem estar presentes, onde 

neste epitélio lesionado existe a capacidade de induzir a formação de novos e pequenos 

vasos sanguíneos e de fibrose densa29. 
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O tratamento proposto para o carcinoma epidermoide oral irá depender da 

progressão da doença. No entanto, foi consenso entre os autores a realização de 

cirurgias e tratamentos radioterápicos e quimioterápicos, com um monitoramento 

periódico de uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogos, cirurgiões dentistas, 

nutricionistas e outros.26  É de extrema importância a detecção precoce da doença, pois 

definirá a escolha do seu tratamento e em consequência, um melhor prognóstico, 

oferecendo uma melhor qualidade de vida a este paciente que foi submetido à esta 

neoplasia maligna. 30 

Segundo Nishimura31 et al, (1999), Linfócitos T CD8+ citotóxicos em 

conjunto com células NK formam um grupo de células efetivas no combate às células 

cancerosas, pois elas se encarregam de reconhecer antígenos tumorais causados por 

infecção viral ou por agentes químicos. 

Já Nogueira32 et al., (2017) afirmam que esse grupo de resposta linfoide 

consegue promover uma diferenciação de antígenos que geram uma homeostasia do 

organismo e esse conjunto forma duas classes distintas, porém integrais no tocante a 

suas funções e produtos as quais dão-se o nome de linfócitos B (LB) e linfócitos T (LT). 

Para Rodrigues31 (2017) essa conjuntura defensiva de linfócitos exerce a 

função de defesa do organismo em detrimento do processo de carcinogênese. Os 

linfócitos são indispensáveis ao ataque das células do organismo infectado por vírus 

ontogênicos além da atuação de enzimas que causam a transformação e eliminação de 

substâncias causadoras de câncer em contato com o organismo, conferindo maior 

margem de defesa ao mesmo. Essa atividade dos linfócitos quando atacam corpos 

infectados, é capaz de secretar substância chamada linfocina que regula o crescimento e 

o amadurecimento não apenas de outras células como do próprio sistema imunológico. 

Tumores malignos, assim como outros corpos estranhos, também 

estimulam, ou pelo menos devem estimular, o sistema imunológico, pois a célula 

cancerosa pode ser considerada uma célula que sofre inúmeras transformações genética 

e já que é capaz de expressar moléculas diferentes em sua membrana, é possível 

reconhecer uma célula maligna pelo sistema imunológico como sendo um organismo 

invasor. Se tratando de sistema imune adequado, o mesmo reconhece esta célula 

maligna precocemente, proporcionando uma resposta que reflete diretamente na 

eliminação do corpo estranho.31 Mas, o processo não é tão simples já que as células 

cancerígenas, no seu ciclo, desenvolvem mecanismos de atividade intrínseca que 
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driblam as defesas do organismo invadido.31 Porém, alguns tipos de tumores produzem 

substâncias imunomoduladoras capazes de alterar o poder de detecção de organismos e 

combate aos seus antígenos. Diante disso, embora o indivíduo tenha uma imunidade 

adequada, tumores malignos podem surgir e progredir, ultrapassando as barreiras de 

defesas do organismo. 32 

Lima33 (2017) finaliza provando o porquê de indivíduos mais idosos 

estarem mais propensos a desenvolverem o câncer, levando em consideração as defesas 

menos efetivas no combate às células malignas.  

 

CONCLUSÃO 

 

Observa-se que o câncer epidermoide apresenta sua epidemiologia em 

vários fatores, principalmente por fatores extrínsecos que representam o estilo de vida 

do indivíduo - este, geralmente, maior de 50 anos. Portanto, em muitos casos é possível 

reduzir o risco da neoplasia com a mudança de hábitos, como o tabagismo e o etilismo. 

Da mesma forma, é de suma importância o diagnóstico precoce quando o câncer já está 

instalado visto que, a doença quando tratada precocemente, apresenta quase o dobro de 

chance de um tratamento eficaz. Observa-se também que o carcinoma epidermoide é 

originado no epitélio superficial e se caracteriza por apresentar células epiteliais 

malignas. Além disso, demonstram em sua maioria, células que tem uma diferenciação 

ligada a uma morfologia mais escamosa. 

 Diante do exposto, esse tipo de carcinoma ainda apresenta tipos celulares 

conhecidos como células neoplásicas. Essas, por sua vez, representam um tipo celular 

indiferenciado quando relacionadas a outras células dessa patologia. Em vista disso, há 

uma relação desse tipo celular (células neoplásicas) a gradação histológica, uma vez que 

se relacionam diretamente e tornam-se relevantes por enfatizar características 

histopatológicas, além da relação imunológica do paciente com o tumor provocado pelo 

carcinoma epidermoide.  
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