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RESUMO 
 
 
Neusquen LPDG. Avaliação da expressão da proteína EZH2 na resposta do 
carcinoma de mama localmente avançado à quimioterapia neoadjuvante 
[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2012. 
 
 
INTRODUÇÃO: O tratamento de escolha do carcinoma de mama localmente 
avançado é a quimioterapia neoadjuvante, porém, em virtude da 
heterogeneidade tumoral, sabe-se que nem todos os tumores responderão a 
esse tratamento. Neste contexto, avaliamos a proteína EZH2 (Enhancer of 
Zest Homolog 2), uma histona-metiltransferase catalisadora da trimetilação 
da lisina 27 da histona H3, com objetivos de avaliar sua expressão na 
predição da resposta do carcinoma de mama localmente avançado à 
quimioterapia neoadjuvante e de correlacionar sua expressão com a análise 
imunoistoquímica dos marcadores prognósticos usuais (proteínas HER2, Ki-
67, receptores hormonais de estrogênio e progesterona) e do p53. 
MÉTODOS: Foram obtidos fragmentos de tumor de 37 pacientes com 
carcinoma invasivo de mama nos estádios IIb e IIIa, submetidas à 
quimioterapia neoadjuvante com agentes antracíclicos. As pacientes 
pertenciam a 2 grupos. O Grupo 1 era composto de 19 pacientes que 
apresentaram resposta objetiva ao tratamento quimioterápico. No Grupo 2, 
as 18 pacientes não apresentaram essa resposta. Através da construção de 
arranjo em matriz de amostras teciduais, realizamos análise 
imunoistoquímica das expressões das proteínas HER2, Ki-67, p53, dos 
receptores de estrogênio e progesterona e da EZH2. RESULTADOS: O 
grupo de pacientes que não responde à quimioterapia tem, em média, idade 
significativamente superior (56,5 anos) ao das pacientes com resposta à 
quimioterapia (46,5 anos), porém os grupos não diferiram em relação ao 
número de ciclos de quimioterapia e em relação aos valores dos receptores 
hormonais e de HER2, Ki-67 e EZH2. A comparação entre a faixa etária, o 
número de ciclos de quimioterapia e os marcadores biológicos tumorais não 
demonstrou diferença significativa entre os grupos. A relação linear dos 
valores da proteína EZH2 com a idade, o número de ciclos de quimioterapia 
e os valores dos receptores hormonais foi negativa; e com as proteínas 
HER2 e Ki-67 a relação foi positiva. Para o grupo de pacientes que 
respondem ou não à quimioterapia neoadjuvante, não houve associação 
com as taxas de proteína EZH2. CONCLUSÕES: A proteína EZH2 
correlaciona-se negativamente com os receptores hormonais de estrogênio 
e de progesterona e, positivamente com as proteínas HER2 e Ki-67. A 
expressão dessa proteína não se correlacionou com a resposta clínica do 
carcinoma de mama localmente avançado à quimioterapia neoadjuvante à 
base de antracíclicos. 
 
Descritores: Neoplasias da Mama; Terapia Neoadjuvante; EZH2; 
Imunoistoquímica. 



SUMMARY 
 

 

 
Neusquen LPDG. EZH2 protein expression on the response to neoadjuvant 
chemotherapy in locally advanced breast cancer [Dissertation]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2012. 
 

INTRODUCTION: Neoadjuvant chemotherapy is the treatment of choice for 
patients with locally advanced breast cancer, however, because of tumor 
heterogeneity, not all tumors will respond to this treatment. In this context, we 
evaluated the EZH2 protein (Enhancer of Zest Homolog 2), a histone 
methyltransferase. EZH2 catalyses the trimethylation of lysine 27 of histone 
H3. The purposes of this study were to evaluate the expression of EZH2 for 
predicting tumor response to neoadjuvant chemotherapy in locally advanced 
breast cancer and its relation to usual prognostic markers (HER2, Ki-67, 
hormonal receptors of estrogen and progesterone - ER and PR) and p53. 
METHODS: Thirty-seven paraffin-embedded tumor blocks from different 
patients with stages IIb and IIIa invasive breast cancer. All of them have 
received neoadjuvant anthracycline-containing chemotherapy. The patients 
belonged to two different groups. Group 1 comprised 19 patients with 
objective response to chemotherapy, and Group 2, comprised 18 patients 
with no response to treatment. A TMA-based (tissue microarray) 
immunohistochemical analysis of HER2, Ki-67, p53, estrogen and 
progesterone receptors and EZH2 was performed. RESULTS: The group of 
patients who did not achieve a response had higher age (56.5 years) than 
the patients with response to chemotherapy (46.5 years), but the groups did 
not differ from the number of cycles of chemotherapy, and from the values of 
hormone receptors and HER2, Ki-67 and EZH2. The analysis of age, number 
of cycles of chemotherapy and biological tumor markers did not show a 
significant difference between the two groups. There was a negative linear 
relationship between EZH2 values and age, number of cycles of 
chemotherapy and hormone receptors. There was a positive linear 
relationship between EZH2 and HER2 and Ki-67. There was no association 
between EZH2 expression and response to chemotherapy. CONCLUSIONS: 
EZH2 protein is negatively correlated with hormonal receptors (ER and PR), 
and positively correlated with HER2 and Ki-67. There was no correlation 
between EZH2 expression and response to neoadjuvant anthracycline-
containing chemotherapy.  
 
Descriptors: Breast Neoplasms; Neoadjuvant Therapy; EZH2; 
Immunohistochemistry 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introdução 

     



 

 

        O câncer de maior incidência, excetuando-se o de pele não melanoma, 

e a principal causa de morte por câncer no mundo entre as mulheres é o de 

mama. Em 2008, representava 23% dos casos e 14% das mortes, o que 

corresponde a 1.380.000 mulheres com câncer de mama e 458.4000 mortes 

pela doença. Cerca de 50% desses casos e 60% dessas mortes são 

estimados que ocorreram em países economicamente em desenvolvimento 

(Jemal et al., 2011). 

        No Brasil, o câncer de mama ocupa o segundo lugar em incidência de 

câncer feminino. Em 2012, há uma estimativa de 52.680 novos casos 

diagnosticados de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). 

        Nas primeiras décadas do século passado, o manejo do câncer de 

mama era baseado em cirurgias extensas e radioterapia. Entre 1950 e 1960, 

iniciou-se o uso de hormonioterapia em tumores avançados. Nos anos 1970, 

a quimioterapia começou a ser utilizada em esquema adjuvante em estádios 

iniciais (Fisher et al., 1997). 

        A quimioterapia neoadjuvante, também chamada de quimioterapia 

primária ou de indução, refere-se à administração de agentes 

quimioterápicos antes do tratamento locorregional com cirurgia e/ou 

irradiação. Atualmente, constitui o tratamento de escolha em pacientes com 

câncer de mama localmente avançado (Schwartz et al., 2004; Charfare et 

al., 2005; Mathew et al., 2007; Specht et al., 2009; Costa et al., 2010; Liu et 

al., 2010). 



        Em 1988, o National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project 

(NSABP) iniciou um ensaio clínico randomizado (NSABP B-18) com o 

objetivo principal de avaliar se a quimioterapia neoadjuvante resultaria em 

maiores índices de sobrevida global e de sobrevida livre de doença do que o 

uso de quimioterapia adjuvante. Os objetivos secundários foram avaliar a 

resposta do tumor e dos linfonodos axilares à quimioterapia neoadjuvante, 

determinar se a mesma propiciaria maiores taxas de cirurgia conservadora 

da mama e verificar se diminuiria a taxa de recidiva local.  

        Fisher et al. (1997), ao avaliarem os dados referentes à resposta 

tumoral ao uso de quimioterapia neoadjuvante, identificaram resposta clínica 

em 80% das pacientes, com diminuição do volume tumoral, destas, 36% 

apresentaram resposta clínica completa e, entre essas, 26% tiveram 

resposta patológica completa. Quanto aos linfonodos axilares clinicamente 

comprometidos, 89% responderam ao tratamento neoadjuvante. A 

frequência da realização de nodulectomia foi maior no grupo que recebeu 

tratamento pré-operatório, particularmente nas pacientes com tumores acima 

de 5 cm, que previamente seriam candidatas à mastectomia (Fisher et al., 

1997). 

        Os resultados, após 5 anos de seguimento das pacientes do estudo 

NSABP B-18, não evidenciaram diferenças significantes na sobrevida livre 

de doença e na sobrevida global entre os dois grupos (Fisher et al., 1998). 

Após 9 anos de seguimento, esses dados se mantiveram inalterados 

(Wolmark et al., 2001), assim como na análise mais recente feita por Rastogi 

et al. (2008), contemplando 16 anos de seguimento.  



                Com relação à recidiva local, parece ser mais frequente com o uso 

de quimioterapia neoadjuvante, mas sem significância estatística nos 

seguimentos de 9 e 16 anos. As pacientes que após a quimioterapia 

neoadjuvante tiveram resposta patológica completa do tumor apresentaram 

maiores sobrevida global e sobrevida livre de doença, quando comparadas 

com as que não obtiveram essa resposta nas avaliações após 5, 9 e 16 anos 

(Fisher et al., 1998; Wolmark et al., 2001; Rastogi et al., 2008). 

        Outro ensaio clínico importante sobre o uso da quimioterapia 

neoadjuvante foi realizado por European Organization for Research and 

Treatment of Cancer (EORTC) e Breast Cancer Cooperative Group (BCCG), 

em 1991 (EORTC-10902). O estudo teve como objetivo principal a 

comparação entre a sobrevida global e a sobrevida livre de doença em 

mulheres com câncer de mama randomizadas para receberem o mesmo 

esquema quimioterápico em tratamento neoadjuvante ou adjuvante. Os 

objetivos secundários foram avaliar a possibilidade de cirurgia conservadora 

após a quimioterapia pré-operatória e determinar se a mesma resultava em 

melhor controle local, principalmente após cirurgias conservadoras. Em 4 

anos de seguimento, não houve diferença significante em relação a 

sobrevida global, sobrevida livre de doença e recidiva local. No grupo de 

mulheres que receberam quimioterapia neoadjuvante, a frequência de 

cirurgia conservadora foi maior (Van der Hage et al., 2001). 

        Corroborando os dados apresentados por Van der Hage et al. (2001), o 

estudo de Van Nes et al. (2009), com seguimento de 10 anos dessas 



mesmas pacientes, não evidenciou diferença significante na sobrevida 

global, na sobrevida livre de doença e na recidiva local. 

        O termo câncer de mama localmente avançado refere-se a tumores de 

mama não metastáticos em estádios avançados. Sua definição diverge entre 

os diversos autores; em geral engloba os estádios IIIb e IIIc, enquanto para 

outros incluiria também os estádios IIb e IIIa. 

        Sabe-se que uma resposta clínica favorável pode transformar tumores 

inoperáveis em passíveis de ressecção cirúrgica, e tumores operáveis 

grandes em relação ao volume mamário em passíveis de cirurgias 

conservadoras após sua redução (Liu et al., 2010). Porém, em virtude da 

heterogeneidade tumoral, nem todos os tumores responderão ao tratamento 

neoadjuvante. Uma pequena proporção de pacientes (7%) pode apresentar 

progressão da doença, tornando impossíveis tanto a cirurgia conservadora 

quanto a ressecção tumoral completa (Fernández-Sánchez et al., 2006). 

        A identificação de parâmetros tumorais que permitam predizer com 

acurácia a resposta ao tratamento neoadjuvante seria muito importante na 

otimização do seu uso e, nos tumores não respondedores, permitiria o 

emprego de terapias alternativas mais efetivas. 

        Define-se como marcador preditivo um indicador de sensibilidade ou de 

resistência a um tratamento específico. São importantes, pois tumores 

diferentes variam em sua resposta a uma terapia em particular. No 

tratamento oncológico seria desejável saber a probabilidade da resposta 

tumoral diante de um agente proposto. Algumas vezes, marcadores 

preditivos confundem-se com marcadores prognósticos. Ambos são 



utilizados para informar a probabilidade do comportamento tumoral futuro, 

porém, enquanto os marcadores preditivos são utilizados para avaliar a 

resistência ou a resposta a terapias específicas, os marcadores prognósticos 

fornecem informação do resultado, independente da terapia sistêmica 

adjuvante (Duffy, 2005). Assim, os marcadores preditivos direcionam a 

escolha do tipo de tratamento.  

        Com o objetivo de identificar esses fatores, em estudo utilizando 

quimioterapia neodjuvante baseada em antracíclicos, com resposta clínica 

em 52% das pacientes, Fernández-Sánchez et al. (2006) concluíram que as 

com tumores de maior diâmetro, linfonodos axilares comprometidos, baixo 

índice de proliferação celular, imunorreatividade à proteína p53 e tumores 

bem diferenciados apresentavam menor resposta à quimioterapia 

neoadjuvante. 

        Em publicação mais recente, Darb-Esfahani et al. (2009) demonstraram 

que a subclassificação baseada nos receptores hormonais de estrogênio e 

progesterona e na expressão do receptor tipo 2 do fator de crescimento 

epidérmico humano (HER2) poderia predizer a resposta à quimioterapia 

neoadjuvante baseada em antracíclicos e taxanos. Tumores HER2 positivos 

e com receptor de estrogênio (RE) e de progesterona (RP) positivos 

apresentaram alta taxa de resposta ao tratamento neoadjuvante e 

prognóstico favorável. Os tumores RE/RP positivos e HER2 negativo, apesar 

da baixa taxa de resposta patológica completa, mostraram prognóstico 

favorável, com maior sobrevida livre de doença do que os outros subgrupos. 

Nos tumores HER2 positivo e RE/RP negativos, tanto a taxa de resposta 



patológica completa à quimioterapia neoadjuvante quanto o tempo de 

sobrevida livre de doença foram menores. Os tumores ditos triplo negativos 

(HER2 negativo, RE e RP negativos) apresentaram as maiores taxas de 

resposta patológica completa (24,2%), porém, nas pacientes que não 

apresentaram essa resposta, a recidiva tumoral foi precoce. 

        A avaliação de 2.064 pacientes com carcinoma de mama (estádios 

avançado e inicial), submetidas à quimioterapia neoadjuvante com a 

intenção de identificar preditores de resposta patológica completa, concluiu 

que idade jovem, grau histológico 3, tipo histológico não lobular e 

negatividade para receptores hormonais eram preditores independentes de 

resposta patológica completa. Além disso, não houve diferenças de resposta 

em relação ao estadiamento tumoral (Costa et al., 2010). 

        Colleoni et al. (2010), em estudo com 783 pacientes com carcinoma 

ductal invasivo, submetidas a quimioterapia neoadjuvante, elaboraram um 

nomograma para predizer a probabilidade de resposta patológica completa, 

baseado nas características biológicas dos tumores. Os fatores preditivos de 

resposta patológica completa à quimioterapia neoadjuvante foram expressão 

de RE e de RP, expressão da proteína Ki-67 e números de ciclos 

quimioterápicos pré-operatórios. Quanto menor a expressão de RE e RP, 

maior a expressão da Ki-67 e maior o número de ciclos quimioterápicos, 

maior a probabilidade de resposta patológica completa. 

        Caudle et al. (2010) avaliaram preditores de progressão da doença à 

quimioterapia neoadjuvante. Os fatores pré-tratamento identificados incluem 

raça afro-americana e características que expressam agressividade tumoral, 



como maior diâmetro do tumor, RE e RP negativos, proteína Ki-67 com alto 

índice e alto grau nuclear. Muitas dessas características também estão 

associadas à resposta patológica completa à quimioterapia neoadjuvante 

(alto grau tumoral, RE/RP negativos e Ki-67 elevada), sugerindo que, apesar 

de morfologicamente similares, tumores altamente proliferativos podem ser 

divididos em duas subpopulações: os altamente sensíveis e os altamente 

resistentes aos quimioterápicos. Permanece então a necessidade da 

descoberta de novos marcadores moleculares para diferenciar as 

subpopulações de tumores altamente proliferativos.  

 

1.1 Epigenética e câncer de mama 

 

        O termo epigenética refere-se a alterações herdáveis na expressão 

gênica que não envolvem mudança na sequência do DNA (ácido 

desoxirribonucléico). Modificações químicas no DNA e nas histonas têm 

impacto na expressão gênica e são copiadas fielmente para as células-filhas 

através de mitoses. Os eventos epigenéticos mais relacionados ao 

desenvolvimento e à progressão do câncer são a metilação gênica e as 

modificações nas histonas. Os genes só podem ser transcritos na presença 

de três critérios: fatores de transcrição disponíveis; histonas acetiladas e não 

metiladas e ilhas CpG (regiões do DNA em que há repetição da sequência 

de nucleotídeos citosina e guanina), presentes principalmente nas regiões 

promotoras dos genes, não metiladas (Esteller, 2003). 

 



1.1.1 A proteína EZH2 

 

        A proteína EZH2 (sigla do inglês de Enhancer of Zest Homolog 2), é 

uma histona-metiltransferase. A modificação epigenética das histonas tem 

sido implicada na oncogênese. 

        Uma das formas de controle da expressão gênica se faz por meio da 

organização da cromatina. Esta, em parte, é controlada pela conformação 

das histonas. A estrutura básica da cromatina é o nucleossomo, composto 

de aproximadamente 150 pares de bases do DNA, envoltas em um centro 

protéico formado por duas cópias de cada uma das histonas H2A, H2B, H3 e 

H4. Cada uma das proteínas histonas apresenta uma sequência N-terminal 

flexível composta de 11 a 47 resíduos que se projetam para fora da estrutura 

fixa do nucleossomo, chamada de cauda da histona. Essas caudas 

aminoterminais estão sujeitas a uma variedade de modificações, como 

metilação, ubiquitinação, acetilação e fosforilação, que regulam suas 

funções (Figuras 1 e 2). As combinações resultantes dessas modificações 

constituem um código epigenético conhecido como o código das histonas, 

que age como uma rica rede de efeitos moleculares envoltos em inúmeros 

processos no DNA. Essa configuração impacta na capacidade de cofatores 

e iniciadores de se ligarem às sequências específicas do DNA, 

determinando a repressão e a ativação da transcrição gênica (Young et al., 

2010). 

 
 
 
 



 
 

 
Figura 1 - Representação esquemática da disposição das histonas e do 
código das histonas (modificado de Sparmann e van Lohuizen, 2006) 

 
 
 
 

 
Figura 2 - Modificações pós-translacionais das caudas das histonas 
(modificado de Zhang e Reinberg, 2001). Aminoácidos: A- alanina; C-
cisteína; D- ácido aspártico; G-glicina; H- histidina; I- isoleucina; K- Lisina; L- 
leucina;N- Asparagina; R-arginina; P-prolina; Q- glutamina; S-serina; T-
treonina; V- valina 

 



 
        Nas células saudáveis, existe uma regulação dos “marcadores de 

ativação” e “repressão” das histonas. Nas células tumorais, esse padrão é 

alterado pela perda dos marcadores de ativação nas regiões 

transcricionalmente ativas, como as promotoras de genes supressores 

tumorais, e também da perda dos marcadores de repressão nas regiões 

transcricionalmente inativas (Tsai et al., 2011). 

 

 

 

 
 

Figura 3 – Estrutura molecular da lisina e suas formas mono, di e trimetilada 
(modificado de Zhang e Reinberg, 2001). HMT: histonametiltransferase. 
CH3: radical metil 

 

 

 

        A metilação de resíduos de lisina (K) consiste na adição de um grupo 

metil promovida pelas histonas metiltransferases (Figura 3). Está relacionada 

à repressão da transcrição gênica, silenciando diferentes genes nos 

organismos. É realizada por uma família de metiltransferases (Família EZH 

� Enhancer of zeste homolog), codificadas por dois genes (EZH1 e EZH2). 

O gene EZH2 está localizado no cromossomo 7 e codifica uma proteína 



homônima membro da família Polycomb-group (PcG) (Xiao et al., 2011). A 

proteína EZH2 catalisa a trimetilação da lisina 27 da histona H3 (H3K27me3) 

e requer a presença de duas outras proteínas, EED (Embryonic ectoderm 

development) e SUZ12 (Supressor of zeste 12). As proteínas EZH2, SUZ12 

e EED, juntamente com as proteínas RBBP4 e RBBP7 (Retinoblastoma 

binding proteins) constituem os componentes principais do PRC2 

(Polycomb- Repressive Complex 2). Este, por sua vez, recruta outras 

enzimas gerando repressão adicional da transcrição por compactação da 

cromatina (Chase; Cross, 2011). 

        O exato mecanismo de ação da EZH2 ainda não é conhecido. Em 

2004, Tang et al. identificaram que a ativação do Tp53 inibe a região 

promotora do EZH2. Estudos recentes demonstram que a EZH2 pode 

recrutar DNA metiltransferases para silenciar genes específicos, sugerindo 

associação entre esses dois eventos epigenéticos (Viré et al., 2006), ao 

passo que Lu et al. (2010) verificaram ser a proteína EZH2 reguladora da 

angiogênese em tumores de ovário. Em 2008, Cao et al. evidenciaram o 

papel da diminuição da expressão da E-caderina na invasão celular mediada 

por EZH2, através de sua ligação à região promotora do gene da E-caderina 

(com consequente repressão da transcrição) em tumores agressivos de 

mama. Além disso, Li et al. (2009) demonstraram associação entre a 

superexpressão da proteína EZH2 e a ativação da via de sinalização Wnt/β-

catenina no desenvolvimento da hiperplasia ductal mamária. Por fim, o 

estudo de Derfoul et al. (2011) sugeriu haver possível relação entre 

MicroRNAs, que são pequenos RNAs (ácido ribonucléicos) não codificantes 



que regulam a expressão gênica, e a expressão aumentada da proteína 

EZH2. 

        Postula-se que a presença de células-tronco (identificadas pela 

presença das proteínas de superfície CD44 e CD24 baixo ou ausente) seja 

responsável pela iniciação tumoral, progressão e resistência aos fármacos. 

Estas células já podem ser identificadas em vários tipos de tumores. 

Comparativamente às células diferenciadas, as células progenitoras 

permitem a progressão para a malignidade através do acúmulo de 

alterações genéticas e epigenéticas que desregulam as vias de auto-

renovação. Chang et al., em 2011, notaram que o bloqueio do reparo do 

DNA mediado pela EZH2 acumularia fatores oncogênicos e favoreceria a 

promoção de células iniciadoras de tumores de mama pela ativação da via 

de sinalização intracelular RAF1-ERK-β-catenina. O mesmo estudo 

identificou drogas capazes de inibir essa via de ativação e destruir as 

células- tronco do câncer de mama, impedindo a progressão tumoral. 

        Fujii et al. (2011) analisaram a região promotora do gene EZH2 e 

identificaram a via de sinalização MEK-ERK como sendo a responsável pela 

superexpressão da EZH2 que associa-se a subtipos agressivos de câncer 

de mama.  

        A primeira evidência de que o bloqueio da ação da proteína EZH2 

diminui a razão de crescimento celular do câncer de mama e aumenta a 

sobrevida em ratos foi descrita por Gonzalez et al. (2009). Nos tumores com 

receptores hormonais negativos, o seu bloqueio interrompeu o ciclo celular 



na transição G2/M, com consequente menor número de células tumorais em 

mitose.        

        Raaphorst et al. (2003) identificaram maior expressão do gene EZH2 

em carcinomas de mama pouco diferenciados em comparação ao tecido 

mamário normal, ao com hiperplasia ductal e ao com carcinoma bem 

diferenciado. Na análise de 172 casos de tumores invasivos de mama, a 

diferente expressão da proteína EZH2 não apresentou valor prognóstico. 

        A comparação entre a expressão da proteína EZH2 no tecido mamário 

normal, no com hiperplasia atípica e nos carcinomas in situ, realizada por 

Ding et al. (2006), demonstrou maior expressão da proteína EZH2 nas 

pacientes com carcinoma in situ de mama. Essa maior expressão protéica 

nas células epiteliais também foi identificada nas mulheres de alto risco para 

câncer de mama (mulheres com mutação para o gene BRCA1), 

demonstrando que a proteína EZH2 pode ser um marcador precoce na 

detecção pré-neoplásica em tecidos mamários histologicamente normais.      

        Bachmann et al. (2006) avaliaram a expressão de EZH2 em 696 casos 

de tumores de próstata, melanoma, carcinomas de endométrio e de mama. 

Identificaram maior expressão nos tumores com maiores índices de 

proliferação celular. Além disso, a intensa expressão de EZH2 correlacionou-

se com um subgrupo de tumores mais agressivos. Nos casos de tumores de 

próstata e endométrio e no melanoma, associou-se a menor sobrevida em 

seguimento de 5 e 10 anos, podendo ser considerado como um marcador de 

agressividade em todos esses tipos tumorais.         



        A superexpressão da EZH2 em células epiteliais de mama induz a 

proliferação e aumenta a capacidade de invasão celular in vitro, conforme 

demonstrado por Kleer et al. em 2003. Nesse estudo, os autores reportaram 

maior expressão do RNAm (RNA mensageiro) da EZH2 em pacientes que 

tiveram metástase nos 5 anos após o diagnóstico primário, seria, então um 

preditor independente de metástase. A maior expressão da EZH2 associou- 

se com tumores pouco diferenciados e agressivos, além de se correlacionar 

com menor sobrevida livre de doença, independentemente dos receptores 

hormonais. 

        Na análise da expressão da EZH2 em 88 casos de carcinoma de mama 

inflamatório residual após a administração de quimioterapia neoadjuvante, 

Gong et al. (2011) identificaram que essa proteína achava-se 

frequentemente expressa e, além disso, correlacionava-se com fatores 

prognósticos desfavoráveis, como tumores de alto grau histológico e com 

receptores hormonais negativos.  

        Como se depreende dos dados da literatura, não há estudos que 

correlacionem a expressão da proteína EZH2 com a resposta do carcinoma 

de mama à quimioterapia neoadjuvante. Tal fato motivou-nos a realizar a 

presente pesquisa. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Objetivos 



   

 

 

         

        

        2.1 Avaliar a expressão da proteína EZH2, por imunoistoquímica, na 

predição da resposta do carcinoma de mama localmente avançado à 

quimioterapia neoadjuvante.         

 

        2.2 Correlacionar a expressão da proteína EZH2 com as proteínas 

HER2, Ki-67, p53 e com os receptores hormonais de estrogênio e 

progesterona. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. Material e Métodos 

 



 

        A Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa da Diretoria 

Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CAPPesq/FMUSP) aprovou a realização do 

presente estudo (Anexos A e B). 

 

3.1 Material 

 

        No presente estudo foi selecionado material parafinado contendo 

amostras de carcinoma mamário, correspondentes a 37 pacientes, atendidas 

no Serviço de Oncoginecologia e Mastologia do Instituto do Câncer Arnaldo 

Vieira de Carvalho, de São Paulo, com diagnóstico prévio de carcinoma 

invasivo, estádios clínicos IIb e IIIa (TNM), submetidas à quimioterapia 

neoadjuvante com agentes antracíclicos. Foram selecionadas amostras 

tumorais das áreas mais representativas da neoplasia - uma amostra para 

cada paciente - para a construção de microarranjos de tecidos (TMA, tissue 

microarray) e realizamos as pesquisas imunoistoquímicas para marcadores 

prognósticos usuais (RE, RP, HER-2 e Ki-67) e ainda p53 e EZH2. 

 

3.2 Pacientes 

 

        Todas as pacientes foram assistidas no Serviço de Oncoginecologia e 

Mastologia do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, de São Paulo, 

no período de junho de 1995 a novembro de 2006. As amostras tumorais 



foram obtidas segundo protocolos institucionais aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho 

(Registro CEP 120/06 – Anexo C). Foram excluídas do estudo as pacientes 

com idade inferior a 30 anos e superior a 70 anos; as que se apresentavam 

grávidas; aquelas com carcinoma de mama bilateral sincrônico ou 

metacrônico e as que apresentaram qualquer outro tumor de natureza 

maligna. 

        Para a definição de carcinoma de mama localmente avançado, 

utilizamos os critérios do MD Anderson Cancer Center, definidos como 

tumores acima de 5 cm de diâmetro (T3), que acometam pele ou parede 

torácica (T4), presença de conglomerado de linfonodos axilares fixos (N2) ou 

acometimento linfonodal ipsilateral supraclavicular, infraclavicular ou na 

mamária interna (Giordano, 2003). Desse modo, todos os tumores no 

estádio III e os tumores T3N0 do estádio IIB são considerados localmente 

avançados (AJCC, 2009). 

        As pacientes pertenciam a dois grupos de acordo com a resposta 

clínica do tumor primário ao tratamento quimioterápico neoadjuvante: o 

Grupo 1 era composto de 19 pacientes cujos tumores apresentaram 

resposta objetiva à quimioterapia neoadjuvante (definida como redução do 

tamanho tumoral igual ou maior a 50%) e o Grupo 2, com18 pacientes nas 

quais não houve essa resposta. 

        O esquema quimioterápico adotado foi baseado no uso de 

antracíclicos, administrados em três ou quatro ciclos com intervalos de 21 a 



28 dias. Nos Anexos D e E, estão representadas as associações 

empregadas e o número de ciclos aplicados em ambos os grupos. 

 

3.3 Avaliação de resposta à quimioterapia neoadjuvante 

 

        A avaliação clínica da resposta tumoral foi realizada, como 

preconizado, antes e após o uso dos quimioterápicos em todas as pacientes. 

Com o emprego de um paquímetro, mediu-se o maior e o menor diâmetro 

tumoral, considerando-se sempre aquele de maior valor (Anexos F e G). 

        Os critérios de resposta utilizados foram os estabelecidos pela Union 

for Internacional Cancer Control (UICC). Assim, considerou-se resposta 

clínica completa (RcC) à quimioterapia neoadjuvante aquela em que houve 

redução em 100% do diâmetro inicial da neoplasia; resposta clínica parcial 

(RcP) aquela na qual houve redução do tumor acima de 50% do seu 

tamanho inicial e progressão de doença (PD) quando houve aumento 

superior a 25% do tamanho tumoral inicial. Os casos de doença estável (DE) 

corresponderam aos que não apresentaram resposta parcial nem 

progressão de doença (Hayward et al., 1977). 

        Para a análise dos dados, as pacientes que apresentaram RcC e RcP 

foram consideradas como grupo de resposta à quimioterapia neoadjuvante 

(Grupo 1), e, as pacientes com DE e PD, consideradas grupo de não 

resposta à quimioterapia neoadjuvante (Grupo 2). 

 

 



3.4 Métodos 

 

        3.4.1 Arranjo em matriz de amostra tecidual   

 

        O arranjo em matriz de amostra tecidual, ou tissue microarray (TMA), é 

uma técnica descrita por Kononen et al., em 1998, com aceitação mundial na 

literatura médica. Consiste na construção de um bloco único de parafina 

(bloco receptor) a partir de amostras tumorais obtidas como cilindros dos 

chamados blocos doadores (blocos contendo amostras originais) (Figura 4).  

        Todas as lâminas coradas pela técnica da Hematoxilina-eosina 

correspondentes aos 37 casos foram revisadas ao microscópio óptico por 

um patologista especialista em patologia mamária. Os casos foram avaliados 

quanto ao tipo histológico e grau de diferenciação tumoral, segundo critérios 

de Nottingham. A área de interesse foi demarcada com o uso de caneta 

permanente e a mesma marcação foi realizada na área correspondente ao 

bloco de parafina, que direcionou a obtenção dos cilindros (diâmetro de 

2mm) utilizados na construção dos TMAs. Os cilindros foram dispostos em 

linhas e colunas, com um fragmento de tecido hepático na primeira linha e 

na primeira coluna do bloco, funcionando como fragmento orientador. 

        Os cortes do bloco receptor foram realizados utilizando-se micrótomo 

manual, na espessura de 5 µm, colhidos em fita adesiva especial para a 

técnica do TMA e aplicados em lâminas de vidro. A fita adesiva foi retirada 

pela exposição à luz ultravioleta.  



        A validade técnica do TMA em câncer de mama foi comprovada por 

Torhorst et al. (2001) e Sapino 

 
 
 
 

                 

Figura 4 - Fotomicrografia de cilindo de 

 

 

 

        3.4.2 Análise i

 

        Realizamos análise das expressões das proteínas RE, RP, HER2, Ki

67, p53 e EZH2. Para cada marcador, a Tabela 

fabricante, a diluição utilizada e o 

 
 
 
 
 
 
 

A validade técnica do TMA em câncer de mama foi comprovada por 

(2001) e Sapino et al. (2006). 

Fotomicrografia de cilindo de TMA. Coloração HE. 

Análise imunoistoquímica 

Realizamos análise das expressões das proteínas RE, RP, HER2, Ki

67, p53 e EZH2. Para cada marcador, a Tabela 1 descreve o clone, o 

, a diluição utilizada e o método de recuperação antigênica.

A validade técnica do TMA em câncer de mama foi comprovada por 

 

HE. Aumento 50x 

Realizamos análise das expressões das proteínas RE, RP, HER2, Ki-

descreve o clone, o 

método de recuperação antigênica. 



Tabela 1- Descrição do fabricante, clone, diluição e recuperação  
antigênica para os antígenos utilizados 

Antígeno Fabricante Clone Diluição Recuperação 
antigênica 

Ki-67 Dako MIB1 1:4800 

Panela de 
pressão, por 9 
minutos com 

ácido cítrico ph 
6.0 

EZH2 Novocastra NCL-L-EZH2 1:200 

Panela de 
pressão, 60 
minutos com 

ácido cítrico ph 
6.0 

RP Dako PgR 636 1:1600 

Panela de 
pressão, por 9 
minutos com 

ácido cítrico ph 
6.0 

RE Neomarkers SP1 1:1200 

Panela de 
pressão, por 9 
minutos com 

ácido cítrico ph 
6.0 

HER2 Spring C-erbB-2 1:400 

Panela de 
pressão, 40 
minutos com 

ácido cítrico ph 
6.0 

p53 Dako DO-7 1:3200 

Panela de 
pressão, por 9 
minutos com 

ácido cítrico ph 
6.0 

 
 

3.4.2.1 Análise da expressão dos receptores hormonais de 

estrogênio e progesterona 

 

        As lâminas contendo os fragmentos de tumores foram visualizadas em 

microscopia de luz em aumento de 100 a 630 vezes. Foram utilizados 



controles positivos e negativos nas reações, e considerado resultado positivo 

a marcação nuclear exclusiva. Atribuiu-se para cada caso a graduação da 

positividade pelo escore de Allred, no qual se atribuem valores numéricos 

para intensidade da positividade (de 0 a 3) e porcentagem de células com 

positividade nuclear (de 0 a 5), como descrito na Tabela 2. O escore final 

varia de 0 a 8. (Harvey et al., 1999; Hammond et al., 2010). 

  

Tabela 2 -  Escore de Allred: somatória das pontuações de intensidade 
e porcentagem de células coradas no estudo 
imunoistoquímico 

Intensidade da 
coloração 

Pontuação Porcentagem de células 
coradas 

Nenhuma 0 0 
Fraca 1 Menos de 1% 

Moderada 2 Entre 1 e 10% 
Intensa 3 Entre 11 e 33% 

 4 Entre 34 e 66% 
 5 Acima de 67% 

 
 

         

        As Figuras 5 e 6 exemplificam casos de carcinoma ductal invasivo da 

mama com expressão positiva e negativa para os receptores hormonais de 

estrogênio e de progesterona, respectivamente. 

 

 
 



  
Figura 5 – Fotomicrografias de carcinoma ductal invasivo de mama. 
Aumento de 200x. (A)RE positivo (B)RE negativo 
 

 
 
 
 

   
Figura 6 – (A) Fotomicrografia de carcinoma ductal invasivo de mama, 
evidenciando RP positivo no aumento de 200x; (B) Fotomicrografia de 
carcinoma ductal invasivo de mama, evidenciando RP negativo no aumento 
de 400x 
 

 

        3.4.2.2 Análise da expressão da proteína HER2 

 

         A proteína HER2 foi considerada positiva na presença de coloração 

uniforme e intensa da membrana em mais de 30% das células tumorais 

invasivas (+3). Resultados 0 e +1 foram considerados negativos para a 

superexpressão da proteína HER2, e o resultado +2 foi considerado 

A B 

A B 



indeterminado (Tabela 3). Foram realizados controles positivos e negativos 

(Wolff et al., 2007). 

 

Tabela 3 –  Resultado pela imunoistoquímica da expressão da proteína 
HER2 e sua respectiva definição 

Resultado Definição 

0 
Ausência de coloração na membrana celular das 
células tumorais invasivas. 

+1 
Coloração parcial e de fraca intensidade da membrana 
celular em qualquer porcentagem de células tumorais 
invasivas. 

+2 

Coloração completa da membrana celular, mas não 
uniforme ou de intensidade fraca, em pelo menos 10% 
das células tumorais invasivas. 
Coloração uniforme e intensa da membrana em 
menos de 30% das células tumorais invasivas. 

+3 
Coloração uniforme e intensa da membrana em mais 
de 30% das células tumorais invasivas. 

         

        As Figuras 7 e 8 exemplificam casos de carcinoma ductal invasivo da 

mama com expressão negativa, indeterminada e positiva para HER2. 

 

 
Figura 7 - Fotomicrografia de carcinoma ductal invasivo de mama 
evidenciando (A) HER2 negativo. Aumento de 200x; (B) HER2 positivo. 
Aumento 400x 

. 
 
 

A B 



  
Figura 8 – Fotomicrografia de carcinoma ductal invasivo de mama 
evidenciando HER2 indeterminado no aumento 400x (A) e de 630x (B) 
        

        3.4.2.3 Análise da expressão da proteína p53 

        A positividade para a proteína p53 foi definida por marcação nuclear em 

pelo menos 10% das células tumorais invasivas (Jung et al., 2011). Foram 

realizados controles positivos e negativos. 

        A Figura 9 exemplifica casos de carcinoma ductal invasivo da mama 

com expressão positiva e negativa para a proteína p53. 

 

 

 
Figura 9 - Fotomicrografia de carcinoma ductal invasivo de mama 
evidenciando p53 negativo (A) e positivo (B) no aumento de 400x 
        

 

A B 

A B 



 3.4.2.4 Análise da expressão da proteína Ki-67 

 

        Nessa análise, foram realizados controles positivos e negativos. A 

expressão da proteína Ki-67 foi avaliada em função da quantidade em 

porcentagem de células com núcleos corados e descrita dessa maneira. Não 

há consenso na literatura sobre o ponto de corte acima do qual se deva 

considerar a expressão elevada dessa proteína. Dados recentes sugerem 

que valores acima de 10-14% definem tumores com alto índice de 

proliferação celular (Yerushalmi et al., 2010). No presente estudo, 

utilizaremos o ponto de corte de 14% (Cheang et al., 2009). 

        As Figuras 10 e 11 exemplificam casos de carcinoma ductal invasivo da 

mama com alta e baixa expressão do antígeno Ki-67. 

 

 

 
Figura 10 - Fotomicrografia de carcinoma ductal invasivo de mama 
evidenciando Ki-67 elevada nos aumento de 200x (A) 400x (B) 

 
 

A B 



 
Figura 11- Fotomicrografia de carcinoma ductal invasivo de mama 
evidenciando Ki-67 baixo no aumento de 200x 
 

 

        3.4.2.5 Análise da expressão da proteína EZH2 

 

        A proteína EZH2 não apresenta critérios definidos de positividade na 

literatura. Optamos por avaliar a expressão imunoistoquímica de forma 

semelhante aos critérios de Allred estabelecidos para a avaliação dos 

receptores hormonais. Dessa maneira, observamos a intensidade da 

coloração celular e a graduamos em fraca, moderada ou intensa, e a 

porcentagem de células coradas, separadas em menos de 1%, entre 1 e 

10%, entre 11 e 33%, entre 34% e 66% e acima de 67% de células coradas 

(Tabela 4). Somamos as pontuações resultando entre 0 e 8 e possibilitando 

a comparação com os outros marcadores biológicos.  

 

 

 

 

 



Tabela 4 - Escore utilizado na detecção da proteína EZH2  
Intensidade da 

coloração Pontuação 
Porcentagem de 
células coradas 

Nenhuma 0 0 
Fraca 1 Menos de 1% 

Moderada 2 Entre 1 e 10% 
Intensa 3 Entre 11 e 33% 

 4 Entre 34 e 66% 
 5 Acima de 67% 

 

        As Figuras 12 e 13 exemplificam casos de carcinoma ductal invasivo da 

mama com expressão positiva para EZH2. 

 

 
Figura 12 - Fotomicrografia de carcinoma ductal invasivo de mama 
evidenciando EZH2 positivo elevada. Aumento de 200x (A) e 400x (B) 
  

 

 
Figura 13 – (A) Fotomicrografia de carcinoma ductal invasivo de mama 
evidenciando EZH2 positivo em tumor bem diferenciado no aumento de 
200x; (B) Fotomicrografia de carcinoma ductal invasivo de mama 
evidenciando EZH2 positivo, aumento de 630x 

A B 

A 
B 



3.4.3 Método estatístico 

 

        Avaliou-se a relação entre resposta clínica à quimioterapia 

neoadjuvante (não resposta à quimioterapia x resposta à quimioterapia), 

características clínicas das pacientes (idade, estado menopausal, número 

de ciclos de quimioterapia), e marcadores biológicos do tumor (grau 

histológico tumoral e expressão imunoistoquímica dos receptores hormonais 

de estrogênio e progesterona e das proteínas p53, Ki-67, HER2 e EZH2).  

        A análise de associação das variáveis dos fatores biológicos 

categorizadas como positivo e negativo, com resposta ou não resposta à 

quimioterapia neadjuvante, foi descrita através de tabelas de contingências, 

o teste estatístico utilizado foi o teste exato de Fisher. 

        A distribuição de normalidade para as variáveis quantitativas foi 

verificada através do teste de Shapiro Wilks, e a igualdade de variabilidade 

pelo teste de Levene´s.  

        A igualdade entre dois grupos em relação às médias ou distribuições 

das variáveis quantitativas foi realizada através do teste t-Student ou Teste 

não paramétrico de Mann–Whitney quando conveniente. Para três ou mais 

grupos foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Teste de sub-

hipóteses entre três ou mais grupos foram aplicados quando necessários.  

        A análise de correlação linear foi realizada através da correlação não 

paramétrica de Spearman. 



        A análise de sobrevida foi realizada através do teste de Kaplan Meyer 

e o teste log Rank; a análise de regressão de Cox utilizando covariáveis 

também foi utilizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Resultados 



         

        As características clínicas das pacientes incluídas no estudo podem ser 

visualizadas nos Anexos H e I. As características anatomopatológicas 

podem ser visualizadas nas Tabelas 5 e 6. 

        Em ambos os grupos, a idade das pacientes mostrou distribuição 

normal e não houve diferença em relação à variabilidade da idade das 

pacientes.  

        Em razão da falta de material suficiente para estudo imunoistoquímico 

de todos os marcadores em todos os blocos de parafina, a análise não foi 

realizada completamente em todos os casos, havendo perda das proteínas 

Ki-67 em 6 amostras; EZH2 em  5 amostras; HER2 em  1 amostra; receptor 

de estrogênio em 2 amostras e receptor de progesterona em  1 amostra 

(Tabelas 5 e 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tabela 5 - Características anatomopatológicas dos tumores das 
pacientes pertencentes ao grupo de resposta à 
quimioterapia neoadjuvante  

CDI: carcinoma ductal invasivo; CLI: carcinoma lobular invasivo; GH: grau histológico (1, 2 
ou 3); RE: receptor de estrogênio (escore de Allred); RP: receptor de progesterona (escore 
de Allred); HER2: proteína HER2 (0 e 1 negativo, 2 indeterminado, 3 positivo); P53: proteína 
p53 - 0 negativo; 1 positivo; Ki67: proteína Ki-67 (em porcentagem); EZH2: proteína EZH2 
(escore) 
 

 

 

 

 

 

Caso 
Tipo 

histológico GH RE RP HER2 p53 
Ki67 
(%) EZH2 

1 CDI 2 7 7 0 0 40 8 
2 CDI 3 0 0 0 0 90 8 
3 CDI 2 8 8 0 0 10 6 
4 CDI 3 0 0 0 1 50 7 
5 CDI 2 6 8 3 0 60 8 
6 CDI 2 8 8 1 0 50 7 
7 CDI 1 5 7 0 0 5 5 
8 CDI 2 7 5 0 1 30 7 
9 CDI 2 7 4 0 0 60 7 
10 CDI 3 0 0 0 0 90 8 
11 CDI 3 0 0 0 1 90 8 
12 CDI 3 0 0 0 1 80 8 
13 CLI 1 6 7 0 0 30 7 
14 CDI 1 6 7 1 0 - 8 
15 CDI 2 0 0 0 0 40 8 
16 CDI 2 6 8 3 0 35 7 
17 CDI 1 7 5 0 0 25 7 
18 CDI 3 6 3 0 0 - - 
19 CDI 2 4 6 2 1 - - 



 
Tabela 6 - Características anatomopatológicas dos tumores das 

pacientes pertencentes ao grupo de não resposta à 
quimioterapia neoadjuvante 

Caso 
Tipo 

histológico GH RE RP HER2 p53 
Ki67 
(%) EZH2 

20 CDI 3 0 0 0 1 10 8 
21 CDI 2 5 8 0 0 75 8 
22 CDI 3 - - 3 0 39 8 
23 CDI 3 0 0 2 1 74 8 
24 CDI 3 0 0 3 1 - - 
25 CDI 2 8 7 0 0 8.5 7 
26 CDI 2 3 5 0 0 11 8 
27 CDI 3 0 0 0 1 70 8 
28 CDI 2 7 7 0 0 60 8 
29 CDI 3 0 0 3 1 80 8 
30 CDI 2 6 5 3 0 80 8 
31 CDI 2 6 0 0 0 30 7 
32 CDI 2 5 3 0 0 12 6 
33 CDI 1 - 0 - 0 - - 
34 CDI 1 8 7 0 0 5 7 
35 CDI 1 6 6 0 0 30 8 
36 CDI 3 0 0 0 0 95 8 
37 CDI 2 8 8 0 0 - - 

CDI: carcinoma ductal invasivo; GH: grau histológico (1, 2 ou 3); RE: receptor de estrogênio 
(escore de Allred); RP: receptor de progesterona (escore de Allred); HER2: proteína HER2 
(0 e 1 negativo, 2 indeterminado, 3 positivo); P53: proteína p53 - 0 negativo, 1 positivo; Ki67: 
proteína Ki-67 (em porcentagem); EZH2: proteína EZH2 (escore) 
 
 
        O grupo de pacientes que não responde à quimioterapia tem, em 

média, idade significativamente (p=0,008) superior (56,5 anos) ao das 

pacientes com resposta à quimioterapia (46,5 anos), conforme pode ser 

visualizado na Tabela 7, porém, segundo os dados observados, os dois  

grupos não diferem em relação ao número de ciclos de quimioterapia, e em 

relação aos valores dos receptores hormonais e valores de HER2, Ki-67 e 

EZH2 (Tabela 7). 



        Em relação ao estado menopausal, todas as pacientes acima de 48 

anos estavam na pós-menopausa; as abaixo dessa idade estavam na pré- 

menopausa (Tabela 8). 

 

Tabela 7 -  Comparação dos grupos de resposta à quimioterapia em 
relação a idade média,  distribuição do número de ciclos de 
quimioterapia e marcadores biológicos 

 Resposta à 
quimioterapia n Média dp Mediana p 

Idade 
(anos) 

Responde 19 46,53 10,74 44 0,008 ¹ 
Não responde 18 56,50 10,82 55 

 
N Ciclos 

Responde 19 3,21 0,42 3 0,730 ² 
Não responde 18 3,28 0,46 3 

 
RE 

Responde 19 4,37 3,18 6 0,683  ² 
Não responde 16 3,88 3,34 5 

 
RP 

Responde 19 4,37 3,34 5 0,363  ² 
Não responde 17 3,29 3,41 3 

 
HER2 

Responde 19 0,53 1,02 0 0,731  ² 
Não responde 17 0,82 1,33 0 

 
Ki67 (%) 

Responde 16 49,06 27,52 45 0,682  ² 
Não responde 15 45,3 32,1 39 

 
EZH2 

Responde 17 7,29 0,85 7 0,216  ² 
Não responde 15 7,67 0,62 8 

 
 ¹  Teste t-Student com variâncias iguais; ² Teste de Mann-Whitney 
n: número de casos; dp: desvio padrão; p: nível de significância; RE: receptor de estrogênio 
(escore de Allred); RP: receptor de progesterona (escore de Allred); HER2: proteína HER2 
(0 e 1 negativo, 2 indeterminado, 3 positivo); Ki67: proteína Ki-67 (em porcentagem); EZH2: 
proteína EZH2 (escore) 
 
 
 
Tabela 8 - Valores descritivos da idade por estado da menopausa 
 Menopausa n Média DP Mín 1º Q Mediana 3º Q Máx 

Idade 
(anos) 

Pré- 
menopausa 

16 40,19 5,56 30 36,3 40 44 48 

Pós-  
menopausa 

21 59,9 7,03 49 54 60 67 70 

 TOTAL 37 51,38 11,77 30 42 50 61,5 70 

n: número de casos; DP: desvio padrão; Mín: idade mínima; 1º Q: primeiro quartil; 3º 
Q: terceiro quartil; Máx: idade máxima 
 
 



A análise entre a faixa etária (assim como o estado menopausal), o 

número de ciclos de quimioterapia e os marcadores biológicos tumorais não 

demonstra diferença significativa entre os grupos (Tabela 9). 

 

 
Tabela 9 - Comparação das faixas etárias em relação à distribuição do 

número de ciclos de quimioterapia e dos marcadores 
biológicos 

 Idade (anos) n Média DP Mediana pa 

Número 
de ciclos 

≤ 48 anos 16 3,25 0,45 3 
0,964 

> 48 anos 21 3,24 0,44 3 

RE 
≤ 48 anos 16 4 2,88 5,5 

0,422 
> 48 anos 19 4,26 3,56 6 

RP 
≤ 48 anos 16 4,06 3,47 5,5 

0,741 > 48 anos 20 3,7 3,36 4,5 

HER 2 
≤ 48 anos 16 0,5 1,1 0 

0,459 
> 48 anos 20 0,8 1,24 0 

Ki67 (%) 
≤ 48 anos 14 50 27,03 40 

0,681 > 48 anos 17 44,97 31,82 50 

EZH2 
≤ 48 anos 14 7,5 0,85 8 

0,694 
> 48 anos 18 7,44 0,7 8 

a Teste de Mann-Whitney 
n: número de casos; DP: desvio padrão; p: nível de significância 
RE: receptor de estrogênio (escore de Allred); RP: receptor de progesterona (escore de 
Allred); HER2: proteína HER2 (0 e 1 negativo, 2 indeterminado, 3 positivo); Ki67: proteína 
Ki-67 (em porcentagem); EZH2: proteína EZH2 (escore) 
 
 

        A graduação histológica diferiu significativamente para a distribuição 

dos receptores hormonais e das proteínas Ki-67 e EZH2. A comparação 

entre a graduação histológica pelo teste de sub-hipóteses de Kruskal Wallis 

identificou que, para p=0,05, a distribuição dos marcadores biológicos diferiu 

significativamente entre os graus histológicos 1 e 3 e também entre os graus 

histológicos 2 e 3 (Tabela 10). 

 



Tabela 10 - Comparação do grau histológico em relação à distribuição 
dos indicadores biológicos 

 
Grau 

histológico n Média dp Mediana pa 

Sub-
hipóteses b 

Grau 
2 Grau 3 

 1 6 6,33 1,03 6,0 < 0,001 ns s 

RE 2 17 5,94 2,11 6,0 - s 

 3 12 0,50 1,73 0,0 - - 

 1 7 5,57 2,57 7,0 < 0,001 ns s 

RP 2 17 5,71 2,66 7,0 - s 

 3 12 0,25 0,87 0,0 - - 

 1 6 0,17 0,41 0,0 0,678 - - 

HER2 2 17 0,71 1,21 0,0 - - 

 3 13 0,85 1,34 0,0 - - 

 1 5 19,00 12,94 25,0 0,002 ns s 

Ki-67(%) 2 15 40,10 23,71 40,0 - s 

 3 11 69,82 26,46 80,0 - - 

 1 6 7,00 1,10 7,0 0,028 ns s 

EZH2 2 15 7,33 0,72 7,0 - s 

 3 11 7,91 0,30 8,0 - - 
a Teste de Kruskal-Wallis; b teste de sub-hipóteses de Kruskal Wallis; 
ns: não significativo; s: significativo; 
RE: receptor de estrogênio (escore de Allred); RP: receptor de progesterona (escore de 
Allred); HER2: proteína HER2 (0 e 1 negativo, 2 indeterminado, 3 positivo); Ki67: proteína 
Ki-67 (em porcentagem); EZH2: proteína EZH2 (escore) 
 
 

        A relação linear dos valores da proteína EZH2 com a idade, o número 

de ciclos de quimioterapia e os valores dos receptores hormonais foi 

negativa, ou seja, conforme esses aumentam, os valores da proteína EZH2 

tendem a diminuir. Essa relação é significativa apenas para os valores de 

receptor de estrogênio (p=0,002) e limítrofe para os valores de receptor de 

progesterona (p=0,055). Além disso, a relação entre os valores da proteína 

EZH2 com as proteínas HER2 e Ki-67 é positiva, ou seja, com o aumento 

dos valores de HER2 e Ki-67, o valor da proteína EZH2 tende a aumentar. 

Essa relação foi significativa apenas para a proteína Ki-67 (p< 0,001) 

(Tabela 11). 



  
 
  
 



Considerando-se como positividade para o receptor de estrogênio o 

valor do escore de Allred maior que 2, e negativo, caso contrário; 

positividade para o receptor de progesterona quando o valor do escore de 

Allred for maior que 2, e negativo, caso contrário; positividade para a 

proteína HER2 no valor de 3, negatividade para HER2 se igual a 0 ou 1, e 

indeterminado se HER2 for igual a 2; positividade para proteína p53 quando 

acima de 10% das células encontrarem-se coradas, e negativo, caso 

contrário; positividade para a proteína Ki-67 quando a porcentagem de 

células coradas encontra-se acima de 14%, e negativo, caso contrário, pode-

se realizar uma análise de associação desses marcadores biológicos em 

relação à resposta ou não à quimioterapia.  

Dos casos avaliados, 65,7% apresentaram positividade para o 

receptor de estrogênio, 61,1% foram positivos para receptor de 

progesterona, 16,7% foram positivos para a proteína HER2, 27% positivos 

para a proteína p53 e 77,4% positivos para a proteína Ki-67. Conforme os 

dados expressos na Tabela 12, a positividade desses marcadores biológicos 

não se associou com a resposta à quimioterapia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 12 - Análise de associação dos fatores biológicos classificados 
como positivo/negativo e resposta à quimioterapia 

     Resposta      TOTAL  
 Responde Não responde    pa 

 n % n % n %  
RE        

Negativo 6 31,6 6 37,5 12 34,3 0,736 
Positivo 13 68,4 10 62,5 23 65,7  
TOTAL 19 100,0 16 100,0 35 100,0  

RP        
Negativo 6 31,6 8 47,1 14 38,9 0,495 
Positivo 13 68,4 9 52,9 22 61,1  
TOTAL 19 100,0 17 100,0 36 100,0  

Her 2        
Negativo 16 84,2 12 70,6 28 77,8 0,686 
Positivo 2 10,5 4 23,5 6 16,7  

Indeterminado 1 5,3 1 5,9 2 5,6  
TOTAL 19 100,0 17 100,0 36 100,0  

p53        
Negativo 14 73,7 13 72,2 27 73,0 1,000 
Positivo 5 26,3 5 27,8 10 27,0  
TOTAL 19 100,0 18 100,0 37 100,0  

Ki67 (%)        
Negativo 2 12,5 5 33,3 7 22,6 0,226 
Positivo 14 87,5 10 66,7 24 77,4  
TOTAL 16 100,0 15 100,0 31 100,0  

a Teste Exato de Fisher 
n: número de casos; RE: receptor de estrogênio; RP: receptor de progesterona; HER2: 
proteína HER2; Ki67: proteína Ki-67; p53: proteína p53 
 

         

        No presente estudo, o valor mínimo da proteína EZH2, em porcentagem 

de células coradas, foi de 11%, e 96,9% delas tinham o valor mínimo igual a 

34% (Tabela 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 13 - Número de casos de acordo com a porcentagem de EZH2 
EZH2% n % 

11 a 33% 1 3,1 
34 a 66% 11 34,4 
>= 67% 20 62,5 
TOTAL 32 100,0 

n: número de casos; EZH2: proteína EZH2 em porcentagem de células coradas 

 

        Comparando-se as faixas de porcentagem de positividade celular para 

a proteína EZH2 com relação à idade das pacientes, ao número de ciclos de 

quimioterápicos recebidos e aos marcadores biológicos avaliados, houve 

uma diferença significativa para a distribuição dos receptores hormonais e 

da proteína Ki-67, a porcentagem da proteína EZH2 será maior quanto 

menores forem os valores dos receptores hormonais e maior for a 

porcentagem da proteína Ki-67 (Tabela 14). 

 

 
Tabela 14- Comparação das faixas do EZH2 (em porcentagem) em 

relação à distribuição da idade, do número de ciclos de 
quimioterapia e dos indicadores biológicos 

 EZH2% n Média DP Mediana      p 
Idade (anos) 34 a 66% 11 54,273 13,192 56,0 0,244 

 >= 67% 20 49,350 11,142 48,5 
 N. Ciclos 34 a 66% 11 3,455 0,522 3,0 0,113 

 >= 67% 20 3,100 0,308 3,0 
 RE 34 a 66% 11 6,364 2,335 7,0 0,001 

 >= 67% 19 2,737 3,070 0,0 
 RP 34 a 66% 11 5,636 2,541 7,0 0,042 

 >= 67% 19 2,789 3,441 0,0 
 HER 2 34 a 66% 11 0,364 0,924 0,0 0,555 

 >= 67% 20 0,750 1,251 0,0 
 Ki67 (%) 34 a 66% 11 28,682 18,821 30,0 0,002 

 >= 67% 19 60,211 27,474 70,0 
 a Teste de Mann-Whitney 

n: número de casos; N ciclos: número de ciclos de quimioterapia; RE: receptor de 
estrogênio; RP: receptor de progesterona; HER2: proteína HER2; Ki67: proteína Ki-67; 
HER2: proteína HER2; p: nível de significância 
 



 
         

        Para o grupo de pacientes que respondem (51,6%; 16/31) ou não 

(48,4%; 15/31) à quimioterapia neoadjuvante, segundo os dados 

observados, não houve associação com as taxas de proteína EZH2 (p = 

0,135) (Tabela 15). 

 

 

Tabela 15 - Análise de associação da porcentagem da proteína EZH2 e 
resposta à quimioterapia para o grupo com porcentagem 
acima de 11% 

         Resposta    Total    p2 
 Responde Não responde       

 n %    n   % n      %  
EZH2 ( %)        
34 a 66%  8 50,0    3  20,0   11   34,4  0,135 
>= 67%  8 50,0   12  80,0   20   62,5  
TOTAL 16 100,0   15 100,0   31   100,0  

2 Teste Exato de Fisher 
n: número de casos; EZH2: proteína EZH2 em porcentagem de células coradas 
 

        

 

         Na avaliação de recidiva local com o tempo de seguimento de 24 

meses, houve diferença significativa (p=0,038) entre os grupos de pacientes 

que responderam e não responderam à quimioterapia. Segundo os dados 

observados, o grupo que respondeu à quimioterapia teve uma sobrevida 

livre de recidiva maior do que o grupo das que não responderam (Gráfico 1). 

 

 

 



 

 

Gráfico 1 - Análise de sobrevivência para a recidiva até 24 meses de 
acompanhamento por resposta à quimioterapia 

 
 

 

 

 

        O Gráfico 2, que analisa a recidiva local em tempo de seguimento de 24 

meses corrigido pela proteína EZH2, segundo os dados observados, mostra 

que não houve diferença significativa (p=0,071) entre os grupos de pacientes 

que responderam e não responderam à quimioterapia, porém, vale salientar 

que, pelo coeficiente estimado (-0,538), a medida que o valor de EZH2 

cresce, aumenta a chance das pacientes apresentarem recidiva (em ambos 

os grupos). 



 

Gráfico 2 - Por resposta à quimioterapia, análise de sobrevivência para  
a recidiva até 24 meses de acompanhamento corrigida pelo 
EZH2  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Discussão 



A heterogeneidade do câncer de mama na sua evolução e na resposta 

ao tratamento padrão nos impulsiona a identificar marcadores que permitam 

individualizar a terapia a ser proposta às pacientes. O curso clínico e o 

tratamento das pacientes com câncer de mama são direcionados pelas 

características biológicas de seus tumores; é de suma importância uma 

classificação acurada das mesmas. A expressão dos receptores hormonais 

e do HER2, identificados através da avaliação imunoistoquímica, tem guiado 

a classificação tumoral e hoje é utilizada na padronização das bases do 

tratamento. Tumores que apresentam receptores hormonais positivos (75-

80% dos tumores) e aqueles que possuem a proteína para o HER2 

superexpressa (15-20% dos tumores) já tem parte de sua terapêutica 

definida (terapia hormonal e Trastuzumab).  

O uso do tratamento neoadjuvante, considerado um modelo in vivo 

para testar a resposta tumoral aos medicamentos empregados, é vantajoso 

na avaliação das características biológicas dos tumores malignos, na 

tentativa de computarmos os fatores preditivos de resistência ou de resposta 

às drogas citotóxicas. Os estudos do projeto NSABP-B18 (Fisher et al., 

1997; Fisher et al., 1998; Wolmark et al., 2001; Rastogi et al., 2008), que 

avaliaram a sobrevida de mulheres com câncer de mama que foram 

submetidas à quimioterapia neoadjuvante, demonstraram que a resposta 

patológica completa ao tratamento correlacionou-se a maior sobrevida e, sua 

atualização com 16 anos de seguimento, mostrou que o benefício na 

sobrevida é maior com o passar do tempo, desafiando-nos a pesquisar 



fatores preditivos de resposta que possam identificar as pacientes que mais 

se beneficiariam do tratamento neoadjuvante à base de antracíclicos. 

Não encontramos na literatura trabalhos que correlacionaram a 

proteína EZH2 com a resposta à quimioterapia neoadjuvante. O estudo de 

Gong et al. (2011), que identificou a proteína EZH2 em tumores residuais de 

carcinoma inflamatório, nos impulsionou a avaliar sua associação com a 

resposta à quimioterapia neoadjuvante. 

Em nosso estudo, a classificação entre as características clínicas, 

patológicas e biológicas dos tumores de dois grupos de pacientes (grupo 

que respondeu à quimioterapia neoadjuvante e grupo que não respondeu a 

essa quimioterapia) foi avaliada. Todos os tumores analisados apresentaram 

positividade para a expressão da proteína EZH2 em pelo menos 11% das 

células tumorais invasivas, concordando com o estudo de Bachmann et al. 

(2006), que evidenciou a expressão de EZH2 em tumores de mama 

localmente avançados. 

A falta de padronização da imunoistoquímica na avaliação da 

expressão da proteína EZH2 permitiu-nos classificar sua presença em 

função da porcentagem de células coradas e da intensidade dessa 

coloração, graduando-a em um escore que variou de 0 a 8, e possibilitou sua 

interpretação por meio de outros parâmetros, já avaliados em função de 

seus escores e suas porcentagens. Desse modo, concluímos que quanto 

maior o grau histológico do tumor, menor os escores dos receptores 

hormonais e maior a porcentagem da expressão das proteínas Ki-67 e 

EZH2, dados consistentes com os descritos na literatura (Kleer et al., 2003; 



Bachmann et al., 2006; Collett et al., 2006; Athanassiadou  et al.,  2011; 

Gong et al., 2011; Reijm et al., 2011; Alford et al., 2012).  

No presente estudo, a análise de correlação entre os valores da 

proteína EZH2 com a idade das pacientes, o número de ciclos de 

quimioterápicos prescritos e os valores dos receptores hormonais foi 

negativa. Apesar de essa relação ser significativa apenas para os valores de 

receptor de estrogênio e limítrofe para os valores de receptor de 

progesterona, podemos encontrar na literatura estudos de expressão gênica 

que também correlacionam a expressão dessa proteína com idade jovem 

para o diagnóstico (Reijm et al., 2011). Esses mesmos autores também 

demonstraram a relação inversa entre os níveis da expressão do RNAm do 

EZH2 e do RNAm do receptor de estrogênio. De igual modo, Kleer et al. 

(2003) identificaram que níveis maiores de expressão do gene EZH2 

associaram-se com menor idade à época do diagnóstico do câncer de mama 

e com tumores que apresentaram negatividade para os receptores 

hormonais (RE e RP). 

        Nosso estudo também analisou a relação entre os valores da proteína 

EZH2 e das proteínas HER2 e Ki-67, mostrando haver uma correlação 

positiva, apesar de ser significativa apenas para os valores de Ki-67. Essa 

correlação é concordante com publicações de outros autores que 

identificaram essa mesma relação (Bachmann et al., 2006; Collett et al., 

2006, Athanassiadou et al., 2011), mas é controversa com relação a HER2, 

pois, apesar dos resultados de Collett et al. (2006) serem semelhantes aos 

nossos achados, demonstrando haver uma correlação positiva entre a 



expressão de EZH2 e HER2, os estudos de Kleer et al. (2003) não 

comprovaram essa associação. 

Na análise dos nossos dados de resposta ou não resposta à 

quimioterapia neodjuvante, os receptores hormonais, as proteínas HER2, 

p53 e Ki-67 não apresentaram associação com o tipo de resposta tumoral 

aos antracíclicos.  

A revisão da literatura demonstra dados conflitantes a respeito da 

capacidade da predição de resposta aos quimioterápicos dos marcadores 

tumorais. 

Quanto aos receptores hormonais, alguns estudos evidenciaram que 

tumores que não expressam esses receptores apresentam maior 

quimiossensibilidade aos antracíclicos (Colleoni et al., 2004, Guarneri et al., 

2006; Colleoni et al., 2008, Colleoni et al., 2010; Costa et al., 2010; Huober 

et al., 2010; Precht et al., 2010), enquanto outros reportaram não haver 

associação entre os receptores hormonais e a resposta à quimioterapia 

neoadjuvante com antracíclicos (Burcombe et al., 2005;  Zhang et al., 2003; 

Bozzetti et al., 2006; Tiezzi et al.,2007). 

A disparidade desses dados pode ser explicada pela diferença no limiar 

da detecção de positividade dos receptores hormonais à imunoistoquímica, 

que variou nos últimos anos. Estudos sobre a expressão gênica dos 

receptores hormonais (Carey et al., 2007) identificaram a ausência de 

expressão desses receptores como preditiva de resposta à quimioterapia 

neoadjuvante baseada em antracíclicos. 



A maior parte dos estudos avaliando a proteína HER2 e a sensibilidade 

aos antracíclicos foi realizada na terapia adjuvante. Dados sobre a 

sensibilidade neoadjuvante são conflitantes. Assim como em nosso estudo, 

a relação entre a superexpressão da proteína HER2 e a resposta à 

quimioterapia neoadjuvante não foi identificada nos trabalhos de Zhang et al. 

(2003), Burcombe et al. (2005), Bozzetti et al. (2006), Tiezzi et al. (2007), 

Colleoni et al. (2008), Huober et al. (2010) e Precht et al. (2010).  

Por outro lado, Petit et al. (2001) identificaram maior resposta à 

quimioterapia neoadjuvante nos tumores que superexpressavam HER2 e 

foram submetidos a altas doses de antracíclicos. Esses dados sugerem que 

o HER2 não é um preditor consistente de resposta objetiva do carcinoma de 

mama à quimioterapia neoadjuvante apenas com antracíclicos. A introdução 

da terapia específica com Trastuzumab para pacientes com superexpressão 

da proteína HER2 modificou a resposta desses tumores à quimioterapia 

neoadjuvante, que passaram a apresentar altos índices de resposta 

completa a esse agente (60%) (Buzdar et al., 2007). 

A análise da expressão da proteína Ki67 na resposta aos antracíclicos 

neoadjuvantes também apresenta resultados controversos. Assim como em 

nosso estudo, essa relação não foi identificada por Burcombe et al. (2005) e 

Bonnefoi et al. (2003), ao passo que Colleoni et al. (2004), Bozzetti et al. 

(2006) e Petit et al. (2004) a correlacionaram com maior resposta a esses 

agentes quando sua expressão era superior a 25%, 20% e 20%, 

respectivamente.   



O valor preditivo de resposta à quimioterapia neoadjuvante em relação 

à expressão da proteína p53 foi vastamente investigada, porém, uma 

associação consistente não foi identificada. Concordante com nossos 

achados, Bonnefoi et al. (2003), Tiezzi et al. (2007), Keam et al. (2007) e 

Bidard et al. (2008) não demonstraram associação, apesar de outro estudos 

evidenciarem que sua expressão seria um fator preditivo de resposta a 

esses agentes (Bertheau et al., 2007). 

Com relação à proteína EZH2, não evidenciamos associação 

significante entre sua expressão e a resposta clínica do carcinoma de mama 

localmente avançado aos quimioterápicos ministrados de forma 

neoadjuvante. Conforme exposto anteriormente, não existem dados na 

literatura sobre a proteína EZH2 e a resposta à quimioterapia neoadjuvante, 

o que nos impossibilita de realizar comparações. 

Avaliamos a sobrevida livre de doença entre os dois grupos de 

pacientes (responde à quimioterapia x não responde à quimioterapia) e 

identificamos que as pacientes que respondem à quimioterapia 

neoadjuvante apresentam maior sobrevida livre de doença no seguimento de 

24 meses. Esses dados são concordantes com os da literatura relativos a 

resposta à quimioterapia neoadjuvante. (Fisher et al., 1997; Precht et al., 

2010). 

A análise de sobrevida livre de doença corrigida pela expressão da 

EZH2 não demonstrou diferença significativa entre os grupos em  2 anos de 

seguimento, porém na análise de  5 anos, Kleer et al. (2003) a identificaram 

como fator independente para desenvolvimento de metástases. Essa 



diferença talvez possa ser explicada pela nossa pequena casuística, pois, 

embora não significativa, a análise de regressão de Cox demonstra que o 

coeficiente estimado evidencia uma tendência a ocorrer maior recidiva 

quanto maior for a expressão de EZH2. 

A resposta tumoral é um parâmetro válido para avaliarmos a eficácia 

da quimioterapia neoadjuvante no câncer de mama. Nos últimos anos, a 

categorização tumoral em nível molecular desenvolveu-se muito, permitindo 

o que chamamos de classificação molecular do câncer de mama, levando-

nos à busca das chamadas terapias-alvo. Por outro lado, as ferramentas 

clínicas necessárias para determinar quais tipos de tumores se beneficiam 

de uma terapia específica ainda está em fase de desenvolvimento.  

Nossos resultados demonstram que a expressão do EZH2 é frequente 

em tumores localmente avançados e que não parece haver associação com 

a resposta ao tratamento neoadjuvante com antracíclicos. A possibilidade de 

utilizá-la como alvo terapêutico pode ser promissora na tentativa de 

melhorarmos a resposta clínica das pacientes com tumores de mama 

localmente avançados ao tratamento neoadjuvante. Novas pesquisas devem 

ser delineadas para melhor esclarecer esses aspectos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusões 



 

 

Os resultados obtidos nos permitem concluir que: 

- A expressão da proteína EZH2 não se correlacionou com a resposta 

clínica do carcinoma de mama localmente avançado à quimioterapia 

neoadjuvante à base de antracíclicos. 

- A proteína EZH2 correlacionou-se negativamente com os receptores 

hormonais (RE e RP) e positivamente com as proteínas HER2 e Ki-67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Anexos 

 



Anexo A 

 
 
 
 



Anexo B 

 
 



Anexo C 
 

 
 
 
 



 
Anexo D 

 
 

Esquemas de quimioterapia neoadjuvante com os respectivos números de 
ciclos aplicados nas pacientes que responderam ao tratamento 
quimioterápico 

CASO Esquema quimioterápico Número de ciclos 

1 FAC 3 
2 FAC 3 
3 FAC 3 
4 FAC 4 
5 FAC 3 
6 AC 3 
7 FAC 3 
8 FAC 3 
9 FAC 3 
10 FAC 3 
11 FAC 3 
12 FAC 3 
13 EC 3 
14 FAC 3 
15 FAC 3 
16 FEC 4 
17 FAC 4 
18 FAC 4 
19 FAC 3 

 AC (adriablastina, ciclofosfamida); EC (epirrubicina, ciclofosfamida); FAC (5-
fluoro-uracil, adriablastina, ciclofosfamida); FEC (5-fluoro-uracil, epirrubicina, 
ciclofosfamida) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo E 
  

 

Esquemas de quimioterapia neoadjuvante com os respectivos números de 
ciclos aplicados nas pacientes que não responderam ao tratamento 
quimioterápico 

CASO Esquema quimioterápico Número de ciclos 

20 FAC 3 
21 FAC 3 
22 FAC 3 
23 FAC 3 
24 FAC 3 
25 FAC 4 
26 FAC 3 
27 AC 3 
28 EC 3 
29 FAC 3 
30 FAC 3 
31 FAC 3 
32 FAC 3 
33 FAC 3 
34 FAC 4 
35 FAC 4 
36 FAC 4 
37 FAC 4 

 AC (adriablastina, ciclofosfamida); EC (epirrubicina, ciclofosfamida); FAC (5-
fluoro-uracil, adriablastina, ciclofosfamida) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo F 
 
 

Tamanho tumoral medido com auxílio de paquímetro antes e após a 
administração de quimioterapia neoadjuvante nas pacientes que 
responderam ao tratamento quimioterápico (em centímetros) 

CASO Tumor  pré- 
quimioterapia 

Tumor pós - 
quimioterapia 

Patologista 

1 7,0 2,0 1,0 
2 6.1 3.0 3.2 
3 4.2 0.5 0.0 
4 5.1 2.1 2.8 
5 6.0 3.0 2.8 
6 9.0 2.5 2.5 
7 4.5 0.0 0.0 
8 7.1 3.5 3,0 
9 5.2 2,0 3,0 
10 6.8 0,0 1,0 
11 5.3 2,0 3,0 
12 6.3 2,0 1.8 
13 4.6 1.0 1.0 
14 5.0 2.5 0,0 
15 7,0 3,0 3.5 
16 5.1 2.5 2.6 
17 5.2 1,0 1.8 
18 5.6 2.0 2.5 
19 5.5 0,0 1.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo G 
 
 

Tamanho tumoral medido com auxílio de paquímetro antes (T pré QT) e 
após (T pós QT) a administração de quimioterapia neoadjuvante nas 
pacientes que não responderam ao tratamento quimioterápico (em 
centímetros) 

CASO Tumor pré- 
quimioterapia 

Tumor pós-
quimioterapia 

Patologista 

20 5.0 6.0 7.0 
21 6.0 5.5 4.5 
22 8.0 6.0 2.0 
23 5.7 6.0 4.5 
24 5.3 4.8 2.8 
25 5.0 3.5 3.5 
26 6.2 4.0 2.8 
27 10.0 10.0 10.0 
28 5.0 4.0 3.8 
29 5.5 6.0 6.0 
30 7.5 5.0 3.5 
31 10.0 10.0 10.0 
32 6.0 5.0 4.2 
33 5.5 3.5 3.0 
34 4.0 3.5 3.5 
35 10.0 9.0 8.5 
36 9.5 9.0 8.0 
37 5.0 4.5 3.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Anexo H 

 
 
Características clínicas das pacientes pertencentes ao grupo de                 
resposta à quimioterapia neoadjuvante 

CASO IDADE RAÇA MENOPAUSA EC Número   
Ciclos 

1 41 2 0 IIIA 3 
2 37 2 0 IIB 3 
3 63 2 1 IIIA 3 
4 55 2 1 IIIA 4 
5 56 2 1 IIIA 3 
6 35 2 0 IIB 3 
7 43 3 0 IIIA 3 
8 67 2 1 IIIA 3 
9 60 3 1 IIIA 3 

10 60 2 1 IIIA 3 
11 39 2 0 IIIA 3 
12 44 2 0 IIIA 3 
13 44 2 0 IIIA 3 
14 50 3 1 IIB 3 
15 39 2 0 IIIA 3 
16 30 2 0 IIIA 4 
17 36 2 0 IIIA 4 
18 47 1 0 IIIA 4 
19 38 3 0 IIIA 3 

EC: estadiamento clínico; Número ciclos: número de ciclos de quimioterapia neoadjuvante; 
Raça: 1- amarela, 2- branca, 3- negra; Menopausa: 0 - pré-menopausa, 1- pós- menopausa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo I 
 
 
Características clínicas das pacientes pertencentes ao grupo de não 
resposta à quimioterapia neoadjuvante 

CASO IDADE RAÇA MENOPAUSA EC Número 
Ciclos 

20 54 2 1 IIB 3 
21 48 2 0 IIIA 3 
22 67 2 1 IIIA 3 
23 56 2 1 IIIA 3 
24 65 2 1 IIIA 3 
25 67 2 1 IIIA 4 
26 69 1 1 IIIA 3 
27 43 2 0 IIIA 3 
28 54 2 1 IIB 3 
29 69 2 1 IIIA 3 
30 54 2 1 IIIA 3 
31 48 2 0 IIIA 3 
32 49 2 1 IIIA 3 
33 66 2 1 IIB 3 
34 70 1 1 IIIA 4 
35 31 2 0 IIIA 4 
36 49 2 1 IIIA 4 
37 58 1 1 IIIA 4 

EC: estadiamento clínico; Número ciclos: número de ciclos de quimioterapia neoadjuvante; 
Raça: 1- amarela, 2- branca, 3- negra; Menopausa: 0 - pré-menopausa; 1- pós- menopausa 
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