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Travassos DC. Avaliação das campanhas de prevenção do câncer de boca no impacto 

do prognóstico e revisão sistemática seguida de metanálise do valor prognóstico do 

antígeno SCC em carcinomas espinocelulares de cabeça e pescoço [Dissertação de 

Mestrado]. Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2017. 

RESUMO 

Carcinomas espinocelulares (CEC) de cabeça e pescoço são um problema de saúde 

pública e, embora avanços nos métodos terapêuticos tenham ocorrido nas últimas 

décadas, pacientes tardiamente diagnosticados apresentam prognóstico sombrio e 

taxa de sobrevida reduzida. A inspeção visual da boca é considerada padrão-ouro na 

detecção precoce de CEC e desordens potencialmente malignas orais (DPMOs), 

alterações que podem preceder o CEC. Entretanto, características clínicas podem não 

retratar com fidelidade a extensão da doença. A detecção de biomarcadores em soro 

humano é um método auxiliar que pode determinar com maior exatidão parâmetros 

clínicopatológicos. Avaliou-se prontuários de pacientes atendidos, no período de 1993 

a 2014, durante as Campanhas de Prevenção do Câncer de Boca (CPCB) e no 

Serviço de Medicina Bucal (SMB) da Faculdade de Odontologia de Araraquara (FOAr 

– Unesp), diagnosticados com DPMOs e CEC e a associação entre o comparecimento

às CPCB com tamanho do tumor e presença de linfonodos palpáveis. Foram incluídos 

neste estudo 176 pacientes atendidos nas CPCB e 478 no SMB. Foram 

diagnosticados 199 casos de CEC, 128 casos de leucoplasia, 75 de queilite actínica 

e 264 de líquen plano, esta última DPMO apresentou 8 casos de CEC desenvolvidos 

na mesma região anatômica. Não houve associação entre o comparecimento nas 

CPCB com tamanho do tumor (p = 0,3834) e presença de linfonodos palpáveis (p = 

0,4434), no entanto, tamanhos T1 ou T2 de tumor e ausência de linfonodos foram 

constatados em maior parte dos pacientes atendidos em CPCB e SMB. Desde 2000, 

as CPCB da FOAr - Unesp capacitam dentistas da rede pública da região quanto à 

prevenção e diagnóstico precoce de DPMOs e CEC havendo um aumento no número 

de diagnósticos de lesões de CEC, principal resultado das CPCB. Também avaliou-

se o valor prognóstico dos altos níveis sorológicos do antígeno de carcinoma de 

células escamosas (SCC-Ag) em características clinicopatológicas de pacientes com 

CEC de cabeça e pescoço por meio de revisão sistemática seguida de metanálise. 

Realizou-se buscas nas bases de dados PubMed, SCOPUS e Cochrane Library de 



Outubro de 1977 a Dezembro de 2015. Dez estudos foram incluídos na metanálise 

mostrando significância estatística em níveis elevados de SCC-Ag em comparação ao 

gênero (odds ratio [OR] = 2.99, 95% CI 1.18 - 7.57, P = 0.02 modelo fixo) e 

estadiamento TNM avançados (OR = 3.18, 95% CI 1.88 - 5.38, P < 0.0001 modelo 

randomizado). A metanálise sugeriu que níveis elevados de SCC-Ag tem valor 

prognóstico significativo para o gênero masculino e estadiamento TNM avançado. No 

entanto, mais estudos com um maior número de casos devem ser realizados para 

confirmar os resultados encontrados, principalmente, nos grupos com características 

clínicopatológicas associadas aos altos níveis do antíngeno que apresentaram 

instabilidade nas análises de sensibilidade. 

Palavra-chave: Carcinoma de células escamosas.  Programas de rastreamento. 

Prognóstico. 



Travassos DC. Evaluation of oral cancer screening campaigns impact in prognosis and 

a review systematic and meta-analysis of the SCC antigen prognostic value in head 

and neck squamous cell carcinoma [Dissertação de Mestrado]. Araraquara: Faculdade 

de Odontologia da UNESP; 2017. 

ABSTRACT 

Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is a worldwide public health 

concern. Although many improvements were done in therapeutic field, advanced 

diagnosed HNSCC present poor prognosis and low survival rates. Oral visual exams 

are the most applied method to detect oral SCC (OSCC) and oral potentially malignant 

disorders (OPMDs), disorders that can precede OSCCC. However, clinical features 

may not accurately represent real SCC evolution. Thus, tumor markers detection in 

human serum have been used to precisely determine clinicopathoogical parameters. 

Patients’ charts diagnosed with OSCC and/or OPMDs who attended oral cancer 

preventive campaigns (OCPC) and the Oral Medicine Service (OMS) from Araraquara 

School of Dentistry (São Paulo State University (Unesp)) between 1993 and 2014 were 

revised. We evaluated the association between OCPC attendance with tumor size and 

lymph node metastasis. 176 patients from OCPC and 478 patients from OMS were 

included in this study. A total of 199 OSCC, 128 leukoplakia, 75 actinic cheilitis, and 

264 lichen planus cases were diagnosed. From the latter, 8 cases of OSCC arisen of 

oral sites previously diagnosed as this OPMD. There was no statistically significant 

difference between OCPC attendance and tumor size (p = 0,4434) and lymph node 

mestastasis (p = 0,3834), however, T1 or T2 sizes and absence of palpable lymph 

nodes were major noted in both groups. Since 2000, OCPC are responsible for 

providing a continuing education program to public healthcare dentists that comprises 

prevention and diagnosis of OPMDs and OSCC. An increase of diagnosed OSCC by 

these dentists was observed, this is the main result of the OCPC. We also evaluated 

the prognostic value of high squamous cell carcinoma antigen (SCC-Ag) levels in 

clinicopathological features of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) 

patients through a systematic review and meta-analysys. PubMed, SCOPUS, and 

Cochrane Library were searched for relevant studies from October 1977 up to 

December 2015. Ten studies met inclusion criteria, meta-analysis’ results showed that 

there were significant differences in high SCC-Ag levels in comparision to gender 

(odds ratio [OR] = 2.99, 95% CI 1.18 - 7.57, P = 0.02 fixed-effect), and advanced TNM 



stages (OR = 3.18, 95% CI 1.88 - 5.38, P < 0.0001 random-effect). Our meta-analysis 

suggests that elevated SCC-Ag levels have a significant prognostic value in males and 

TNM stage. However, further studies with larger number of cases should be performed 

to reliably assess these correlations, and particularly those found in groups who 

showed instable results in sensitivity analysis. 

Keywords: Carcinoma, Squamous Cell. Mass Screening. Prognosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O câncer de cabeça e pescoço é o 6º tipo de câncer mais comum no mundo, 

sendo mais de 95% dos casos classificados como carcinoma espinocelulares 

(CEC) (Dionne et al.9, 2015). No Brasil, foram estimados para o ano de 2016 

aproximadamente 11.140 novos casos de câncer de boca, sendo desses 3.190 

no estado de São Paulo (Instituto Nacional de Câncer,16 2016). Apesar dos 

avanços nos protocolos para diagnóstico e tratamento, o prognóstico do câncer 

de boca não se modificou, sendo a taxa de sobrevida em 5 anos ainda 

semelhante às últimas 6 décadas, próxima aos 50% (Lingen et al.19, 2008). Esse 

tipo de câncer se origina dos queratinócitos e é causado por mutação genética, 

muitas vezes espontânea, mas aumentada por exposição a fatores mutagênicos 

químicos, físicos ou microbiológicos (Scully, Bagan32 2009). 

 O tabaco é o principal fator de risco para o CEC, fumantes possuem risco de 

desenvolver câncer 6 a 16 vezes maior do que não fumantes, 90% dos pacientes 

acometidos pela doença fazem uso do tabaco (Nemoto et al.25, 2015). O álcool 

também é considerado um fator de risco para o CEC, principalmente na 

população que o consome excessivamente, atuando em sinergismo com o 

tabaco. Aproximadamente 75% dos pacientes com câncer de boca fazem uso 

de álcool. Esses dois fatores de risco aumentam 100 vezes a chance 

desenvolvimento desta neoplasia (Nemoto et al.25, 2015; Rhodus et al.28, 2014). 

Deficiência de micronutrientes, exposição à radiação solar e o papilomavírus 

humano (HPV), para câncer de orofaringe, também são considerados 

importantes fatores etiológicos (Scully, Bagan32, 2009).  

As lesões de câncer de boca usualmente se apresentam como ulcerações 

que variam de poucos milímetros a vários centímetros, no entanto, sua 

apresentação clínica está diretamente relacionada com o tempo de evolução e 

estágio da lesão. As lesões iniciais são usualmente assintomáticas e 

caracterizadas por áreas eritematosas ou ulcerações de tamanho reduzido e 

bem delimitadas (Bagan et al.², 2010). Já as lesões que estão presentes por um 

período de tempo maior podem ser caracterizadas por nódulos ou úlceras 

solitárias, de bordas elevadas e endurecidas, de leito profundo e necrótico e 

doloridas. Os principais locais de acometimento são borda lateral de língua e 

soalho bucal (Bagan et al.², 2010). Por esse início assintomático a maior parte 
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dos cânceres de boca são detectados em estágios mais avançados, cerca de 

60% são classificados em estágio III ou IV (Lingen et al.19, 2008). 

Estágios avançados de câncer estão ligados a tratamentos mais agressivo e 

grande impacto na qualidade de vida do paciente, aumento da morbidade e piora 

significativa do prognóstico. Os prognósticos mais favoráveis estão diretamente 

relacionados ao diagnóstico precoce (Papas et al.26, 2004). Dependendo da 

extensão do tratamento, o paciente pode ter o paladar alterado, dificuldades em 

comer, falar e ainda há o risco de infecções dos tecidos moles e dentes (Patton27, 

2003). Os principais fatores relacionados ao diagnóstico tardio são: a 

desinformação da população sobre os fatores etiológicos e sinais e sintomas do 

câncer de boca, a falta de familiaridade dos profissionais de saúde para o 

diagnóstico de lesões em estágio precoce e a falta de programas de prevenção 

rotineiros de grande abrangência nos serviços de saúde, públicos e privados, 

que favoreçam a detecção do câncer em fase inicial (Bulgareli et al.6, 2013). 

Uma parte dos casos de CEC de boca são precedidos por Desordens 

Potencialmente Malignas Oras (DPMOs), alterações na cavidade oral que 

possuem risco aumentado para o desenvolvimento do câncer (Warnakulasuriya 

et al.40, 2011). Este termo foi proposto em 2005 pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (Warnakulasuriya et al.39, 2007) para caracterizar lesões e 

condições com potencial de transformação maligna (van der Waal36, 2009). 

Neste estudo em particular, serão avaliados pacientes com DPMOs 

diagnosticadas como leucoplasia (LO), líquen plano (LP) e queilite actínica (QA), 

além dos pacientes com CEC. 

A LO, DPMO mais comum, foi definida inicialmente pela OMS em 1978 como 

“mancha ou placa branca, não removível à raspagem, que não pode ser 

caracterizada clínica ou patologicamente como qualquer outra doença” 

(Warnakulasuriya et al.39, 2007). A classificação mais recente de 2005 definiu a 

lesão como uma placa branca de risco questionável, excluindo-se outras 

doenças e desordens que não possuem risco aumentado de transformação 

maligna (van der Waal37 2014). A LO apresenta maior prevalência em homens 

adultos, sendo o tabaco o principal fator etiológico (van der Waal37,2014). É seis 

vezes mais comum em fumantes do que não fumantes e o fim do hábito pode 

levar a regressão da lesão (van der Waal36, 37, 2009, 2014). Apesar das 
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limitações, a classificação clínica proposta pela OMS (2005) para a LO é bem 

aceita, definindo duas formas clínicas: homogênea (coloração uniforme, 

superfície craquelada e menos espessa) e não homogênea (área 

predominantemente branca com áreas vermelhas, superfície nodular ou 

verrucosa), sendo o tipo não homogêneo associado ao maior risco de 

transformação maligna (Warnakulasuriya et al.39, 2007). A prevalência da LO na 

população mundial é de aproximadamente 2%, já a taxa de transformação 

maligna varia de 0,13% a 36,4% (Scully31, 2014). 

A QA é um processo inflamatório crônico que se apresenta como uma 

lesão ulcerativa ou em forma de crosta (van der Waal36, 2009). Em 95% dos 

casos a QA é caracterizada pela perda de delimitação da linha mucocutânea do 

vermelhão de lábio inferior associada com frequência a placas brancas (Vieira et 

al.38, 2012). A QA possui como principal fator de risco a exposição crônica e 

excessiva aos raios solares ultravioletas (Markopoulos et al.21, 2004). Afeta com 

maior frequência pessoas com pele clara, acima dos 50 anos, fumantes e com 

histórico de exposição crônica ao sol (Markopoulos et al.21, 2004). Não há um 

consenso quanto à frequência de transformação maligna, porém esse potencial 

transformador é considerado alto (Scully, Bagan32 2009). A taxa de 

transformação na literatura varia de 1,4% a 36% (Vieira et al.38, 2012). Apesar 

do fácil acesso à região acometida, a maioria dos casos são diagnosticados 

tardiamente, portanto, o diagnóstico precoce é necessário para evitar 

comorbidades (Markopoulos et al.21, 2004). Assim como o câncer de boca, a QA 

possui uma alta prevalência no Brasil, sendo este dado de extrema importância, 

pois há associação entre o câncer de lábio e a existência prévia da lesão (Vieira 

et al.28, 2012). 

O LP, desordem crônica imunomediada, acomete pacientes de meia 

idade, a prevalência na população é próxima a 1% (Bombeccari et al.4, 2011). 

Clinicamente pode ser classificado como como lesões brancas de aspecto 

reticular, tipo placa, papular, atrófico, bolhoso ou erosivo, envolvendo, na maioria 

dos casos, mucosa jugal bilateralmente, gengiva e língua (Cheng et al.8, 2016). 

Seu potencial de transformação maligna é controverso, não chega a 1% 

anualmente (Gonzalez-Moles et al.12, 2016). A falta de critérios diagnósticos bem 

definidos está relacionada a essa pobre correlação clínicopatológica (van der 
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Waal37, 2014) e possível subestimação da taxa de transformação maligna 

(Gonzales-Moles et al.12, 2016) 

O câncer de boca é um problema de saúde pública e é passível de 

prevenção por meio de seu rastreamento e mudanças de hábitos da população, 

especialmente os relacionados ao uso do tabaco e álcool (Nemoto et al.25, 2015). 

O rastreamento vem sendo proposto como uma estratégia para diagnosticar o 

câncer em estágios iniciais assim como as DPMOs (Monteiro et al.24, 2015). A 

identificação das DPMOs por meio de programas de rastreamento proporciona 

um melhor prognóstico ao paciente, pois aumenta a probabilidade de tratamento 

destas lesões antes do desenvolvimento do câncer (Martins et al.22, 2012). O 

diagnóstico precoce pode garantir um prognóstico favorável e um aumento na 

taxa de sobrevida em 5 anos quando comparados aos com a mesma doença em 

estágios avançados (Steele, Meyers32, 2011). 

Os programas de rastreamento testam grandes populações, 

aparentemente saudáveis, através de testes rápidos, de baixo custo e alta 

aceitação dos pacientes para que se identifique aqueles com maior chance de 

desenvolver uma doença específica (Sankaranarayanan27, 2014). A inspeção 

visual da boca é o método mais utilizado na detecção precoce de lesões iniciais 

de câncer e de DPMOs, tendo especificidade em torno de 98% (Nemoto et al.25, 

2015), juntamente com a palpação das cadeias de linfonodos em cabeça e 

pescoço é considerado padrão ouro para rastreamento de câncer de boca 

(Monteiro et al.24, 2015). Nenhuma das técnicas auxiliares atuais de diagnóstico 

se mostram superiores a um bom exame visual complementado pela análise 

histopatológica (Scully, Bagan28, 2009).  

O câncer de boca se encaixa na categoria de cânceres apropriados para 

programas de rastreamento, pois possui uma longa história natural assim como 

uma longa fase pré-clínica detectável facilitando a detecção de DPMOs e 

cânceres inicialmente invasivos (Sankaranarayanan27, 2014). Os principais 

objetivos dos programas de prevenção são a educação da população quanto ao 

risco do consumo do tabaco e do álcool (prevenção primária) e a redução da 

mortalidade e morbidade do câncer de boca por meio do diagnóstico precoce de 

DPMOs e tumores iniciais (prevenção secundária) (Antunes et al.1, 2007).  
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Revisões sistemáticas demonstraram que não há evidências suficientes 

contra ou a favor dos benefícios potenciais associados a esses programas de 

rastreamento (Speight et al.33, 2006; Brocklehurst et al.5, 2013). No entanto, 

quando bem estabelecidos demonstram reduzir significantemente a morbidade 

e a mortalidade dos pacientes (Lingen et al.19, 2008). Por outro lado, acredita-se 

que a população atingida durante estes eventos não represente o verdadeiro 

grupo de risco (Nemoto et al.25, 2015). Dessa forma, o controle do câncer de 

boca pode ser melhor quando restrito aos grupos considerados de alto risco 

(Brocklehurst et al.5, 2013; Sankaranarayanan et al.30, 2005). 

Essa falta de evidência que suporte o uso dessa estratégia pode estar 

relacionada ao fato da maioria dos estudos de efetividade tenham sido realizados 

em países desenvolvidos (baixas taxas de câncer de boca e DPMOs), com curta 

duração e número pequeno de participantes (Downer et al.10, 2006). Além disso, 

estudos sobre a eficácia dos programas de prevenção do câncer de boca no 

Brasil são escassos, sendo a maior parte deles realizados na região sudeste do 

país (Antunes et al.1, 2007; Bulgareli et al.6, 2013; Martins et al.22, 2012; Nemoto 

et al.25, 2014). Estudos realizados sobre a prevalência de lesões orais são 

importantes para que se conheça diferenças e similaridades quanto aos 

aspectos epidemiológicos, geográficos e raciais de lesões dentro de um país e 

até mesmo das regiões que compõe o mesmo. O Brasil, com quase 205 milhões 

de habitantes e 5º maior país em extensão territorial, não pode ser analisado 

com uma unidade, dessa maneira, a prevalência de lesões de boca pode ser 

afetada de acordo com a área estudada. 

A dificuldade no manejo dos pacientes com câncer iniciou a busca por 

métodos auxiliares que pudessem dar suporte ao processo de diagnóstico, 

estadiamento, resposta terapêutica, possibilidade de recidiva, e prognóstico. O 

estadiamento clínico e a presença de linfonodos metastáticos são, usualmente, 

parâmetros clínicos relacionados ao prognóstico do paciente diagnosticado com 

CEC de cabeça e pescoço, porém nem sempre refletem com fidelidade a 

extensão da doença (Huang et al.15, 2012). Mudanças bioquímicas no corpo do 

ser humano ocorrem desde o início do processo de carcinogênese. Por meio do 

soro humano é possível quantificar esses antígenos liberados pelas neoplasias 

(Mishra23, 2012). Biomarcadores tumorais podem ser úteis na identificação de 
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estágios iniciais de câncer, auxiliar na escolha da terapia, de prever como a 

doença se comportará ao longo do tempo (Feng et al.11, 2010).  

O primeiro marcador utilizado para monitorar cânceres de cabeça e 

pescoço o foi o antígeno de carcinoma de células escamosas (SCC-Ag) (Banal 

et al.3, 2001). Descrito pela primeira vez em 1977 por Kato e Torigoe como uma 

subfração do antígeno “TA-4”, purificado de um carcinoma de células escamosas 

do colo uterino, sendo encontrado em altas concentrações no soro dos pacientes 

diagnosticados com essa neoplasia (Hoffmann et al.14, 1998).  

A tumorigênese dos CEC de cabeça e pescoço está relacionada a 

diferentes alterações genéticas como a perda de heterozigosidade do 

cromossomo 18q21, responsável por codificar a família de proteínas de alto peso 

molecular inibidoras de serino-protease (serpins) (Koning et al.17, 2009). Os 

membros desta superfamília podem estar presentes intravascularmente e 

extravascularmente, onde são reguladores críticos das cascatas proteolíticas 

envolvendo ações de trombose, fribrinólise e inflamação, por exemplo. Outros 

membros estão localizados dentro do espaço intracelular, possuem similaridade 

estrutural e de sequência de aminoácidos a ovalbumina, recebendo a 

nomenclatura de família ov-serpin (Uemura et al.33, 2000) 

Membro da superfamília de inibidores das serino-proteases, do subgrupo 

ov-serpin e codificado pelo cromossomo 18q21.3, o SCC-Ag quando alterado 

pode contribuir para um pior prognóstico e um comportamento tumoral mais 

agressivo (Koning et al.17, 2009). Ele é responsável pela progressão tumoral por 

meio da inibição da apoptose ou pelo aumento da migração celular quando 

estimulado por fatores de crescimento epiteliais e também atua na invasão 

tumoral e metástase (Chen et al.7, 2014). Recentemente foi demonstrado que 

ambos os genes protegem as células tumorais de sofrerem apoptose, porém seu 

papel biológico em células cancerígenas ainda é considerado incerto (Liu et al.20, 

2015). 

O SCC-Ag é transcrito por dois genes altamente homólogos SCCA1 

(serpinB3), forma neutra, e SCCA2 (serpinB4), forma ácida (Hashimoto et al.13, 

2005). A forma neutra é expressa por células malignas e não malignas, enquanto 

apenas células tumorais liberam o SCCA2, sendo assim, está mais presente no 
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soro dos pacientes com câncer (Lin et al.18, 2011). A presença deste antígeno 

está relacionada com estágio clínico, tamanho do tumor, linfonodos metastáticos 

e taxa de sobrevida, sendo que níveis aumentados podem indicar um 

prognóstico sombrio em paciente com CEC de cabeça e pescoço (Huang et al.15, 

2012).  

Neste estudo iremos avaliar se pacientes provenientes das campanhas 

de prevenção ao câncer de boca (CPCB) realizadas pela Faculdade de 

Odontologia de Araraquara (FOAr – UNESP) possuem melhor prognóstico 

quando comparados a pacientes atendidos em uma clínica especializada em 

estomatologia após encaminhamento por profissionais de saúde ou por conta 

própria, entre 1993-2014. O esclarecimento desta avaliação pode ser 

fundamental para entendermos quais os direcionamentos, as abordagens a 

serem feitas pelos profissionais de saúde e estudantes da área durante as 

campanhas e quais políticas públicas devem ser ajustadas afim de melhorar a 

qualidade de vida e do prognóstico dos pacientes afetados por DPMOs e câncer 

de boca. Concomitantemente elaboraremos o perfil dos pacientes atendidos em 

CPCB e diagnosticados com DPMOs e/ou CEC de boca. 

Além disso, baseado na literatura atual, nenhum estudo avaliou 

sistematicamente o valor prognóstico dos altos níveis do SCC-Ag em pacientes 

com CEC de cabeça e pescoço. Dessa maneira, avaliaremos o papel dos níveis 

do SCC-Ag como um biomarcador prognóstico da doença em questão. Elevados 

níveis do SCC-Ag tem valor prognóstico para pacientes com CEC de cabeça e 

pescoço?  
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3 CONCLUSÃO 

 Embora não haja associação entre o comparecimento nas CPCB e diagnóstico

em estágios iniciais de CEC, quando comparado aos pacientes do SMB, ambos

os grupos foram responsáveis por diagnósticos de tumores, em maior

proporção, de tamanho T1 ou T2 sem a presença de linfonodos palpáveis

clinicamente.

 Em 21 anos de CPCB, conclui-se que sua contribuição para o diagnóstico

precoce se dá, principalmente, de duas maneiras: atuação como agente

educador da população e pelo programa de capacitação dos cirurgiões-

dentistas da rede pública. Este último, contribuiu para um maior número de

casos diagnosticados de DPMOs e CEC.

 Para melhor avaliação do impacto das CPCB no prognóstico referente à tipo

de tratamento, efeitos colaterais, taxa de sobrevida e recorrência, deve-se

estabelecer contato contínuo com o Oncologista responsável pelo paciente.

 Altos níveis de SCC-Ag podem indicar, de forma confiável, a utilização deste

marcador como fator prognóstico de CEC de cabeça pescoço quando

correlacionada com gênero e tumores em estadiamento avançado.

 A correlação dos altos níveis de SCC-Ag com tamanho do tumor, presença de

linfonodos metastáticos e recorrência deve ser vista de forma cautelosa.
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______________ 
* De acordo com o Guia de Trabalhos Acadêmicos da FOAr, adaptado das Normas
Vancouver. Disponível no site da Biblioteca: http://www.foar.unesp.br/#biblioteca/manual.
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