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Resumo: O carcinoma espinocelular (CEC) de boca é a neoplasia mais comum de 

cabeça e pescoço, principalmente entre homens. A expressão da proteína SOX2 em 

células neoplásicas indiferenciadas pode ser relacionado ao pior prognóstico dos 

pacientes. O objetivo foi realizar revisão integrativa da literatura cientifica sobre a 

expressão da proteína SOX2 no CEC de boca, entre 2006-2016. Pesquisas foram 

realizadas nas bases eletrônicas: LILACS (Literatura LatinoAmericana e do Caribe 

em Ciências da Saúde), SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e 

MEDLINE/Pubmed (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), 

utilizando os descritores SOX2 (SOX2), Oral squamous cell carcinoma (Carcinoma 

espinocelular de boca), Cancer stem cells (células-tronco tumoral). Foram 

encontrados 158.290 artigos, sendo selecionados na primeira fase 2.466. Os pré-

selecionados foram submetidos aos critérios de inclusão e exclusão da segunda 

fase e à leitura completa e análise na íntegra. Eles demonstraram que a proteína 

SOX2 está envolvida na pluripotência e auto renovação de células neoplásicas 

indiferenciadas contribuindo com a iniciação e manutenção tumoral. A expressão do 

SOX2 parece estar relacionado à progressão tumoral e metástase dos pacientes. 

Conclui-se que, a expressão da proteína SOX2 no CEC de boca possui associação 

controversa com os dados clinicopatológicos e são necessários estudos adicionais 

para elucidar seu papel no CEC de boca. 
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Introdução  

O câncer bucal é a 15ª causa de morte no mundo com 150.000 vítimas por ano 

(WHO, 2014) e no Brasil, em 2013, sua mortalidade foi de 5.401 óbitos (INCA, 

2016). Acomete principalmente homens acima dos 50 anos que fazem uso de álcool 

e/ou tabaco (ZYGOGIANNI et al., 2011). No carcinoma espinocelular (CEC) de boca 

a qualidade de vida dos pacientes pode ser comprometida pelo diagnóstico tardio 

e/ou tratamento, podendo ocorrer metástase regional e/ou sistêmica (WHO, 2014). 

Os protocolos terapêuticos incluem cirurgia, radioterapia e/ou quimioterapia, 

dependendo da localização e tamanho do tumor (INCA, 2014). O CEC da boca 

possui potencial invasivo e metastático, sendo classificada de acordo com o grau de 

diferenciação celular (CONTRERAS-RAMÍREZ et al., 2015).   

 Na tumorigênese, células-tronco tumoral (CSC) com capacidade de auto 

renovação, pluripotência e diferenciação estão envolvidas na progressão tumoral, 

metástase e resistência ao tratamento através da expressão de algumas proteínas e 

fatores de transcrição nuclear (YOSHIHAMA et al., 2016) A proteína SOX2 pertence 

à família dos fatores de transcrição nuclear foi identificada no CEC de pulmão, 

esôfago, mama e pâncreas regulando a migração e invasão de diferentes células 

cancerosas e demonstrou ser um importante marcador de prognóstico e estratégias 

terapêuticas (FUKAZAWA et al., 2015; ZHENG et al., 2015). Portanto, o objetivo 

desse trabalho é revisar a expressão do fator de transcrição SOX2 no CEC de boca.

           

 Material e métodos ou Metodologia  

O trabalho consiste em uma revisão integrativa sobre a expressão da proteína 

SOX2 no carcinoma espinocelular (CEC) de boca. Revisão integrativa envolve uma 

sequência de etapas, a serem seguidas (BOTELHO, CUNHA & MACEDO, 2011): 

1) Escolha do tema e pergunta; 

2) Estabelecimentos dos critérios de inclusão e exclusão; 

3) Identificação e categorização dos estudos selecionados; 



  

4) Análise e interpretação dos resultados; 

5) Apresentação da revisão/ síntese do conhecimento. 

O tema foi escolhido com o objetivo de responder as seguintes questões: 

1) Qual a relação da expressão da proteína SOX2 no CEC de boca? 

2) Quais as influências do SOX2 no desenvolvimento do tumor e metástases? 

3) Qual relação do SOX2 com o tratamento e progressão do tumor? 

4) O SOX2 pode ser utilizado como um marcador para o prognóstico do CEC de 

boca? 

Os dados foram coletados dos seguintes bancos de dados disponíveis na web 

(NEGRÃO, 2006; GIL, 2002): 

 LILACS: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde.  

 SCIELO: Scientific Electronic Library Online. 

 MEDLINE: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online. 

 PUBMED: Publicações Médicas Online (PubMed) desenvolvido e mantido 

pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos.  

Contemplando a relação entre a expressão da proteína e o CEC de boca 

foram definidas os seguintes descritores: oral squamous cell carcinoma; cancer stem 

cells; SOX2.           

 Aplicaram-se os seguintes critérios de inclusão e exclusão nos artigos 

encontrados: 

Critérios de inclusão: 

 Tipo de estudo: artigos, diretamente relacionados ao tema, provenientes de 

estudos primários e experimentais que apresentaram investigações originais. 

 Idioma: estudos escritos e publicados na língua inglesa, espanhola e 

portuguesa.  



  

 Período de publicação: artigos publicados no período de 01 de janeiro de 

2006 até 31 de março de 2016. Este período foi determinado de acordo com a 

maior validação dos dados entre 5 e 10 anos e devido à pouca quantidade de 

estudos sobre a expressão da proteína de SOX2 no CEC de boca. 

Critérios de exclusão: 

 Ausência de palavras-chave no título e/ou no resumo do trabalho: Para que 

não fossem selecionados estudos correlacionando a expressão do SOX2 com 

outras temáticas. 

 Indisponibilidade das publicações online (resumo e artigo na íntegra): As 

publicações deveriam ter seus resumos e artigos disponíveis gratuitamente 

na íntegra na web. 

Os artigos pré-selecionadas foram apresentadas em tabelas. O instrumento 

de coleta dos dados utilizado apresentou os seguintes tópicos: título, autores, ano de 

publicação, revista de publicação, base de dados, idioma, objetivo do estudo, 

metodologia, resultados e a discussão dos autores. Realizou-se análise crítica dos 

estudos comparando a metodologia, resultados e conclusões dos selecionados. 

Evidenciaram-se os principais aspectos a serem discutidos por meio de um quadro 

contendo título, autor, ano de publicação, objetivo, metodologia, 

resultados/discussão e conclusão dos artigos, cuja finalidade foi facilitar a análise 

dos resultados. 

Resultados e discussão 

Utilizando os descritores estabelecidos foram encontrados 158.290 artigos, 

sendo muitos inespecíficos. Foi necessário utilizar operadores booleanos para 

combinar as palavras-chave: (I) SOX2 AND oral squamous cell carcinoma; (II) SOX2 

AND cancer stem cells; (III) Oral squamous cell carcinoma AND cancer stem cells. O 

operador I) SOX2 AND oral squamous cell carcinoma, apresentou maior delimitação 

do tema e ficou definido para uso. Com estes descritores as bases eletrônicas de 

dados LILACS e SciELO não apresentaram resultado, sendo excluídas. As buscas 

foram realizadas por meio do indexador MEDLINE/PubMed aplicando os critérios de 

inclusão e exclusão. Após leitura, 9 artigos foram compatíveis e elencados em 

ordem crescente por ano de publicação (QUADRO1). Destes, 66,7% utilizaram a 



  

técnica de imuno-histoquímica e 22,2% realizaram, de maneira complementar, 

técnicas moleculares. Os experimentos analisados utilizaram amostras de biopsia do 

tecido tumoral de pacientes diagnosticados com CEC de boca.   

 DU et al., (2011), analisou amostras de pacientes que não apresentaram 

metástases e correlacionou a expressão da proteína SOX2 com tempo livre da 

doença e menor taxa de sobrevida, concluindo que SOX2 é um fator independente 

para identificação de um prognóstico ruim. Para MICHIFURI et al., (2012), a proteína 

SOX2 apresentou padrões distintos de coloração, um difuso e outro periférico, sendo 

o padrão difuso correlacionado com metástase em linfonodos regionais e perda da 

diferenciação celular. HUANG et al., (2014), demonstraram que a expressão de 

SOX2 foi diretamente relacionada ao índice de metástase ganglionar e um pior 

prognóstico. Entretanto, ZÜLLIG et al., (2013), relacionaram a expressão de SOX2 

com tumores iniciais e com menor incidência de metástase regional.  

 Ao comparar a imunoexpressão de amostras humana da mucosa oral normal 

e lesões pré-malignas com alterações neoplásicas de CEC de boca induzida em 

ratos, QUIAO, et al. (2014) observaram que a co-expressão de SOX2 e OCT4 

contribuiu para a transformação maligna. CHOU et al., (2015), induziu in vitro a 

expressão de SOX2 em cultura com células-tronco tumoral e analisou in vivo os 

efeitos da radioquimioterapia e tumorigênese. Observaram que a expressão do 

SOX2 aumentou a capacidade de invasão, crescimento independente e 

tumorigênese das células e a sua supressão diminuiu a resistência aos 

medicamentos e genes anti-apoptóticos. Isso aumentou a sensibilidade das células-

tronco tumorais ao tratamento e a taxa de sobrevida em ratos transplantados com 

células-tronco tumorais, sugerindo que a proteína SOX2 pode ser utilizada como 

alvo terapêutico no CEC de boca.       

 A expressão da proteína SOX2, analisada por ATTRAMADAL et al., (2015), 

foi associada com aumento da sensibilidade ao tratamento radioterápico pós-

cirúrgico em tumores pequenos e com baixo potencial proliferativo. A elevada 

expressão na região do fronte de invasão do tumor demonstrou associação com 

uma melhor resposta ao tratamento por radioterapia, visto que nenhum dos 

pacientes analisados apresentaram recidiva. FU et al. (2016) observaram que 

pacientes tratados com radioterapia e/ou quimioterapia pós-cirúrgica, tiveram uma 

relação positiva entre a expressão do SOX2 em tumores iniciais e a menor 

incidência de metástases regional, aumentando assim a taxa de sobrevida destes 



  

indivíduos. YOSHIHAMA et al., (2016), determinaram que os níveis de expressão de 

SOX2 foi significativamente associado com metástase em linfonodos regionais e 

pacientes com co-expressão das proteínas SOX2, KLF4 e brachyury apresentaram 

uma diminuição na taxa de sobrevida relacionada a doença (YOSHIHAMA et al., 

2016).            

 A discrepância nos resultados encontrados é justificada por FU et al., (2016), 

devido ao tamanho relativamente pequeno da amostra em estudos anteriores. 

ZÜLLIG et al., (2013) asseguram que a heterogeneidade dos tumores primários, 

bem como, os diferentes estadiamentos tumorais, podem ser uma das razões para 

tais resultados controversos. No presente estudo observamos que a expressão de 

SOX2 demonstra prevalência em tumores pequenos com grau de diferenciação 

moderado e metástase regional. A proteína parece ser um importante fator 

relacionado à progressão tumoral, porém, a associação entre os aspectos 

neoplásicos do CEC de boca e a expressão deste biomarcador ainda não está 

totalmente elucidada e estudos são necessários para melhor esclarecer o perfil de 

expressão, funções e utilização terapêutica no CEC de boca. 

Conclusão 

Os estudos apresentados demonstraram associação controversa entre a 

expressão de SOX2 no CEC de boca com os dados clinicopatológicos. Alguns 

trabalhos apresentam também a possibilidade da proteína SOX2 ser utilizada como 

biomarcador de prognóstico em casos de CEC de boca, porém não é confiável 

utilizar somente sua expressão para determinar o prognóstico do paciente. Estudos 

futuros são necessários para esclarecer a função da proteína SOX2 no CEC de 

boca. 
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