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RESUMO 
 

 

Agra IMG. Recidiva local de carcinomas epidermóides da boca e orofaringe: 

estudo de variáveis anatomopatológicas e de marcadores biológicos 

associados ao prognóstico em pacientes submetidos à cirurgia de resgate 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007.  

82p. 

 

INTRODUÇÃO: Recidivas locais e loco-regionais são as principais causas 

de falha do tratamento em pacientes portadores de carcinomas 

epidermóides de boca e orofaringe. A cirurgia de resgate é geralmente a 

melhor opção terapêutica para esses pacientes.  Esse estudo tem por 

objetivo avaliar a importância prognóstica da expressão das proteínas 

EGFR, MMP-2, MMP-9 e VEGF em pacientes com recidiva local submetidos 

à cirurgia de resgate.  

CASUÍSTICA E MÉTODOS: Os prontuários de 111 pacientes portadores de 

recorrência local de carcinomas epidermóides de boca e orofaringe foram 

analisados de forma retrospectiva. A localização do tumor primário foi o lábio 

em 10 casos (9%), a cavidade oral em 68 (61%) e a orofaringe em 33 (30%). 

O tratamento prévio foi cirurgia em 33 casos (30%), radioterapia associada 

ou não à quimioterapia baseada em cisplatina em 46 (41%) e cirurgia com 

radioterapia adjuvante em 32 (29%). A expressão das proteínas EGFR, 

MMP-2, MMP-9 and VEGF foi avaliada com a técnica do Tissue Microarray. 

RESULTADOS: O intervalo livre de doença variou de 0,89 a 140,9 meses, 

com uma mediana de 6,87 meses. As recidivas foram diagnosticadas em 

 



 

intervalo de tempo inferior a 1 ano em 69 pacientes (62,2%) e após 1 ano 

em 42 (37,8%). Os pacientes com intervalo livre de doença inferior a 1 ano 

apresentaram pior resultado de sobrevida (p=0,01). O estádio clínico da 

recidiva (rEC) foi I ou II em 31 casos (27,9%) e III ou IV em 80 (72,1%). 

Pacientes com doença em estádio clínico mais avançado (rEC III ou IV)  

apresentaram piores taxas de sobrevida específica por câncer (p=0,04). 

Hiper-expressão do EGFR foi associada a pior resultado do tratamento. Os 

casos com EGFR positivo obtiveram sobrevida específica por câncer em 3 

anos de 27,2%, enquanto pacientes com EGFR negativo alcançaram 64,3% 

de sobrevida em 3 anos (p=0,001). A expressão das proteínas MMP-2, 

MMP-9 e VEGF não se mostrou significativa para o prognóstico (p=0,83, 

p=0,15 e p=0,86, respectivamente). Na análise multivariada, apenas o 

intervalo livre de doença e a expressão do EGFR foram associadas à maior 

risco de morte.  

CONCLUSÕES: Recidivas locais de carcinomas epidermóides de boca e 

orofaringe são associadas a mau prognóstico. Intervalo livre de doença 

superior a 1 ano e ausência de expressão do EGFR foram os principais 

fatores associados a melhores resultados de sobrevida específica por câncer 

em pacientes submetidos à cirurgia de resgate. 

 

Descritores: Carcinoma de células escamosas; Receptor do fator de 

Crescimento Epidérmico; Metaloproteinase 2 da Matriz; Metaloproteinase 9 

da Matriz; Fator A de Crescimento do Endotélo Vascular; Recidiva local de 

neoplasia. 

 



 

SUMMARY 

 

 

Agra IMG. Local recurrence of squamous cell carcinomas of the mouth and 

oropharynx: A study of anatomic pathology variables and biological markers 

associated with prognosis in patients submitted to salvage surgery [tese]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007.  82p. 

 

 

INTRODUCTION: Local and regional relapses are the main sites of treatment 

failure in patients with oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. In 

these instances, salvage surgery is the most widely used treatment 

approach. The aim of this study is to analyze the prognostic effect of the 

expression of EGFR, MMP-2, MMP-9 and VEGF in patients with recurrent 

cancer sumitted to salvage surgery. 

METHODS: The charts of 111 patients with local recurrence of oral or 

oropharyngeal squamous cell carcinomas were retrospectively analyzed. The 

tumor sites were: the lip in 11 cases (9%), the oral cavity in 68 (61%) and the 

oropharynx in 33 (30%). The previous treatment was: Surgery in 33 patients 

(30%), radiotherapy with or without cisplatin based chemotherapy in 46 

(41%) and surgery with adjuvant radiotherapy in 32 (29%). EGFR, MMP-2, 

MMP-9 and VEGF expressions were analyzed with tissue microarray 

immunohistochemical technique. 

RESULTS: The disease-free interval ranged from 0.89 to 140.9 months with 

a median of 6.87 months. The patients were categorized into two groups: 

Those with recurrence in less than 1 year (69 patients - 62.2%) and those 

 



 

with recurrence after 1 year (42 - 37.8%). The group with the shorter disease-

free interval presented a worse prognosis (p=0.01). The clinical stage of 

recurrence (rCS) was I/II in 31 cases (27.9%) and III/IV in 80 cases (72.1%). 

Patients with more advanced diseases (rCS III/IV) had worse rates of cancer 

specific survival (CSS) than patients with rCS I/II (p=0.04). An over-

expression of EGFR was associated with worse treatment results. Positive 

EGFR cases had a 3 year CSS of 27.2%, while EGFR negative patients had 

64.3% (p=0.001). The MMP-2 and MMP-9 over-expression were also 

associated with a worse prognosis but without statistical significance (p=0.83 

and p=0.15). VEGF expression did not show prognostic significance in this 

group of patients. In a multivariate analysis only the disease-free interval and 

over-expression of EGFR were associated with a higher risk of death. 

CONCLUSION: Local recurrence in oral and oropharyngeal squamous cell 

carcinomas usually indicates an unfavorable prognosis. A disease-free 

interval greater than 1 year and a negative EGFR expression are the main 

prognostic factors which indicate a better cancer specific survival rate in 

patients submitted to salvage surgery. 

Descriptors: Carcinoma, Squamous Cell; Receptor, Epidermal Growth 

Factor; Matrix Metalloproteinase 2; Matrix Metalloproteinase 9; Vascular 

Endothelial Growth Factor; Neoplasm recurrence, local. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O Instituto Nacional do Câncer estimou em 13470 o número de casos 

novos de câncer de boca e faringe para o ano de 2006 no Brasil, sendo a 

oitava neoplasia mais incidente no país, perfazendo 3,0% de todos os casos 

de neoplasias malignas1. Em São Paulo foi registrada, na década de 80, 

uma das maiores incidências mundiais de câncer de boca: 8/100.000 

habitantes2. O carcinoma de orofaringe tem uma incidência mais baixa em 

nosso meio quando comparada ao carcinoma da cavidade oral, sendo 

registrada a maior incidência em capitais da região nordeste: Fortaleza com 

1,89/100.000 habitantes e Salvador com 1,81/100.000 habitantes3.   

 Os principais fatores de risco associados ao câncer de boca são o 

tabagismo e o etilismo. Essas neoplasias são mais comuns no gênero 

masculino e apresentam-se mais comumente entre a 5ª e 6ª décadas de 

vida4.  

 Esses tumores usualmente se apresentam em estádios clínicos 

avançados. O tratamento mais utilizado para o câncer de boca avançado, 

quando ressecável, é a cirurgia radical associada à radioterapia, que pode 

ser associada à quimioterapia para os pacientes de pior prognóstico, no pós-

operatório5-6. Para os carcinomas da orofaringe, a tendência atual da 

literatura é pelo emprego de radioterapia e quimioterapia associados, e, 

geralmente, concomitantes7-9, para pacientes com doença no estádio clínico 

III ou IV. A falha do tratamento depende fundamentalmente da terapêutica 
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previamente empregada e do estadiamento clínico inicial.  As taxas de 

recorrência loco-regional variam de 25 a 48%, e as metástases à distância 

raramente acontecem de forma isolada10. 

 A maioria dos pacientes portadores de carcinomas avançados, de boca 

e orofaringe, é inicialmente submetida a tratamento prévio com radioterapia 

exclusiva ou cirurgia associada à radioterapia pós-operatória. Sendo assim, 

quando ocorre recidiva, a cirurgia de resgate é geralmente a única opção 

possível de tratamento com intenção curativa11-12, visto que na maioria dos 

casos não é possível novo curso de radioterapia. Quando tecnicamente 

factível, a reirradiação é associada a resultados modestos de sobrevida e 

controle loco-regional13-14, além de altas taxas de complicações15. 

Quimioterapia sistêmica é geralmente considerada um tratamento paliativo 

para esses pacientes16. A terapia fotodinâmica tem sido utilizada como 

paliação, com resultados bons em relação à melhora na qualidade de vida 

para aqueles pacientes que apresentam resposta completa para o 

tratamento. Todavia, essa experiência ainda é restrita a poucos centros17.  

 Com o intuito de analisar os fatores prognósticos clínicos, associados 

aos carcinomas de boca e orofaringe recidivados e submetidos à cirurgia de 

resgate, foi analisada a experiência do Departamento de Cirurgia de Cabeça 

e Pescoço e Otorrinolaringologia do Hospital do Câncer AC Camargo entre 

os anos de 1985 e 1999 com esse procedimento terapêutico, sendo esse o 

objeto de estudo de uma dissertação de mestrado, apresentada à Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo11,18. Foram revistos os 

prontuários de 246 pacientes portadores de carcinomas de boca (cavidade 
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oral e lábio) e orofaringe, com diagnóstico histológico comprovado de 

carcinoma epidermóide (CEC) recidivado, submetidos à cirurgia com 

intenção curativa. Foram incluídos pacientes com recidivas locais, regionais 

e loco-regionais. O tipo de recidiva mais freqüente foi a local. Cento e 

cinqüenta e quatro pacientes apresentavam recidivas locais (62,6%), 

enquanto 59 apresentavam recidivas regionais (24%) e 33 pacientes (13,4%) 

apresentavam recidivas loco-regionais. 

 A sobrevida global na amostra de pacientes descrita foi de 32,3% em 5 

anos. Pacientes com carcinomas de cavidade oral obtiveram uma sobrevida 

atuarial em 5 anos de 33,6%, para os portadores de carcinomas da 

orofaringe a sobrevida foi de 25,6%, enquanto aqueles com carcinomas do 

lábio apresentaram o melhor resultado de sobrevida em 5 anos (41,5%). 

Entretanto, essas diferenças não foram significativas após análise 

estatística. As variáveis estudadas que foram importantes para a definição 

do prognóstico, em análise multivariada, foram o estadiamento clínico da 

recidiva (rTNM) e o intervalo livre de doença. Pacientes que se 

apresentavam com recidivas em estádio clínico inicial (rEC I e II) obtiveram 

sobrevida a 5 anos de 43,6%, enquanto aqueles com estádio clínico da 

recidiva mais avançado (rEC III e IV)  a sobrevida em 5 anos foi de 29,1%. 

(p=0,027)11,18

 O intervalo livre de doença foi outra variável clínica preditiva de 

prognóstico nessa série. Pacientes com recidivas precoces (< 1 ano) 

apresentavam pior prognóstico, com sobrevida global em 5 anos de 26,7%, 

enquanto aqueles com recidivas tardias (> 1 ano) apresentaram sobrevida 
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de 42,1%. (p=0.023) Outras variáveis clínicas avaliadas como o gênero, 

idade e tipo de recidiva (local, regional ou loco-regional), não influenciaram o 

prognóstico significativamente11,18. 

 Cento e trinta e cinco pacientes (55%) apresentaram nova recidiva 

durante o período de seguimento do estudo. A maioria dos pacientes 

apresentou segunda recidiva local (68,1% das novas recidivas – 92 casos), 

metástases à distância isoladamente ocorreram em apenas 8 pacientes 

(3,3%). Dentre os pacientes que inicialmente apresentavam recidiva local 

42,2% desenvolveram nova recorrência local (65 pacientes dentre 154 

casos). Ressaltamos que 87,6% desses pacientes apresentavam margens 

livres no exame anatomopatológico11,18. 

 A recidiva local dessas neoplasias é associada a decréscimo 

significativo na qualidade de vida, pois muitas vezes está associada à dor de 

difícil controle, sangramento e odor fétido. A maioria desses pacientes está 

incapacitada parcial ou totalmente tanto para a mastigação como para a 

deglutição. São freqüentes os distúrbios da fala ou mesmo perda dessa 

função, quando há indicação de uma traqueostomia. 

 O controle loco-regional dos carcinomas de boca e orofaringe é o 

principal fator associado à qualidade de vida nesses pacientes, e, como 

demonstrado nessa série de casos analisados do Hospital AC Camargo, 

infelizmente a maioria dos pacientes em que ocorreu falha do tratamento, tal 

evento se deu em decorrência da recidiva loco-regional  dessas 

neoplasias11,18. 
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 Os resultados de sobrevida observados nessa série de pacientes foram 

pobres: 32,3% de sobrevida global em 5 anos11,18. No entanto, levando-se 

em consideração que a cirurgia de resgate na maior parte das vezes é a 

única opção de tratamento com intenção curativa, nós advogamos a 

indicação desse procedimento para aqueles pacientes com recidivas loco-

regionais passíveis de ressecção, desde que apresentem condições clínicas 

para serem submetidas ao procedimento cirúrgico11,18. 

 Partindo dessa série de casos analisadas na instituição, decidimos 

então centrar a nossa atenção no que nos parece ser o maior desafio do 

tratamento do carcinoma de boca e orofaringe: o controle loco-regional 

dessas neoplasias. A idéia desse novo estudo parte de uma pergunta ainda 

não respondida: os resultados do tratamento em relação à sobrevida, 

compensam a morbidade e os custos associados às cirurgias de resgate 

para todos os pacientes com tumores ressecáveis, ou apenas para um grupo 

selecionado de portadores de recidivas locais de CEC de boca e orofaringe? 

Identificar outros fatores prognósticos que possam ser úteis na definição dos 

melhores candidatos a esse tipo de procedimento, poderá auxiliar no 

processo de decisão terapêutica. Informações clínicas disponíveis ao 

diagnóstico da recidiva foram avaliadas quanto ao seu valor em determinar o 

prognóstico, assim como marcadores biológicos que podem estar envolvidos 

- direta ou indiretamente - no processo de invasão dessas neoplasias. 

Dentre as inúmeras probabilidades de estudo de fatores que possam influir 

no prognóstico, destaca-se a expressão das metaloproteinases 2 e 9, que 

são enzimas envolvidas no processo de degradação da membrana basal e 
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da matriz extracelular. Assim como, a expressão do EGFR (receptor para o 

fator de crecimento epidérmico), envolvido no processo de controle do ciclo 

celular; e do VEGF (fator de crescimento vascular endotelial), proteína ligada 

ao processo de angiogênese. Esse estudo analisou esses marcadores 

biológicos, com a hipótese de que a hiperexpressão dessas proteínas 

poderia estar associada a pior prognóstico.  

 

1.1 METALOPROTEINASES 

 

 A capacidade de uma célula tumoral infiltrar os tecidos vizinhos e 

estruturas vitais é uma das características mais importantes de uma 

neoplasia maligna. O mecanismo de invasão dos tumores epiteliais aos 

tecidos adjacentes se inicia pela destruição da membrana basal. Esse 

evento requer a síntese e ativação de enzimas proteolíticas, envolvidas na 

degradação de macromoléculas, que compõem a matriz extra-celular, dentre 

as mais importantes proteínas envolvidas nesse processo estão as 

metaloproteinases19. 

 As metaloproteinases (MMPs) fazem parte de uma família de proteínas 

com atividade zinco-dependente, que são sintetizadas como enzimas 

latentes, e  posteriormente são ativadas. Mais de vinte e cinco tipos de 

MMPs já foram identificadas. Essas enzimas são capazes de degradar a 

maioria dos componentes da matriz extracelular, bem como outras proteínas 

importantes para o controle do ciclo celular e para o desenvolvimento de 

uma neoplasia maligna. Entre essas moléculas, que podem ser degradadas 
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pelas MMPs, estão os fatores de crescimento, as moléculas de adesão e 

receptores localizados na membrana da célula19-22.  

 A atividade da MMP tem regulação a nível de transcrição e atualmente 

é reconhecido que tal regulação é única para cada tipo celular e, portanto, as 

neoplasias podem apresentar fenótipos diferentes em relação à expressão e 

aos mecanismos de ação dessas enzimas19. As metaloproteinases também 

podem ser reguladas em sua atividade por fatores de crescimento como o 

EGF (fator de crescimento epidérmico) e o fator de crescimento derivado do 

hepatócito, sendo que esse efeito regulatório resulta geralmente em 

aumento da sua atividade proteolítica23. 

 A síntese das MMPs foi originalmente atribuída à própria célula 

cancerosa, entretanto, estudos mais recentes sugerem que a maior parte da 

produção dessas enzimas tem origem nas células do estroma como os 

fibroblastos ou em células inflamatórias que circundam as células 

neoplásicas, assim como em células endoteliais24-27. Os níveis séricos de 

metaloproteinases 2 e 9 estão elevados em pacientes portadores de 

carcinomas de cabeça e pescoço, sugerindo que essas enzimas possam ser 

transportadas até o estroma peritumoral19.  

 O envolvimento das MMPs no processo de degradação da matriz 

extracelular, incluindo a membrana basal, e por conseguinte sua importância 

no processo de invasão e metástases, está confirmado por vários 

estudos23,27. No entanto, já foram identificadas outras funções dessas 

enzimas no processo de desenvolvimento de uma neoplasia. As MMPs 

promovem a iniciação e crescimento de tumores ativando fatores de 
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crescimento e permitindo a sua liberação na matriz extracelular20,24. As 

MMPs podem também inibir a capacidade da célula em reconhecer sinais 

indutores de apoptose28. As MMPs parecem também desempenhar alguma 

função regulatória no processo de angiogênese, aparentemente por estarem 

envolvidas em mecanismos que fazem parte da mobilização e ativação de 

fatores angiogênicos como o VEGF21,29-30. 

 MMP-2 e MMP-9 são as metaloproteinases mais comumente expressas 

em carcinomas de cabeça e pescoço. A MMP-2 é também conhecida como 

gelatinase A, e usualmente tem sua expressão identificada em fibroblastos 

(primordialmente), na própria célula tumoral e em macrófagos. A MMP-9, 

chamada gelatinase B, pode estar expressa na célula neoplásica, mas 

também em fibroblastos, em células endoteliais e em macrófagos19. 

 A implicação da expressão elevada das metaloproteinases no 

prognóstico dos pacientes portadores de carcinomas epidermóides de 

cabeça e pescoço é controversa. Há estudos que relacionam a expressão 

aumentada dessas proteínas com maior risco de metástases linfonodais, o 

que de forma indireta confere pior prognóstico a esses pacientes31. Em 

outros estudos foi verificado pior prognóstico em pacientes portadores de 

carcinomas de laringe e da cavidade oral com expressão elevada das 

metaloproteinases 2 e 932-35. Por outro lado, a relação direta entre MMP-2 e 

MMP-9 e prognóstico não foi verificada por outro autor36 . 

 Não se encontrou relato na literatura, de ensaios clínicos publicados, 

com o uso de inibidores das MMPs em carcinomas de cabeça e pescoço. No 

entanto, estudos iniciais em outras neoplasias mostraram limitado benefício 
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desses agentes como terapia biológica, provavelmente devido à limitação 

imposta pela dose devido a sintomas músculo-esqueléticos (mialgias)37-38.  

 

1.2 EGFR (Receptor para o Fator de Crescimento Epidérmico) 

 

 Crescimento e diferenciação de carcinomas epidermóides de cabeça e 

pescoço são regulados por alguns fatores de crescimento e seus receptores 

de membrana39. O receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) 

apresenta maior expressão nessas neoplasias do que nas células normais 

da mucosa do trato aerodigestivo superior. O EGFR é uma glicoproteína 

transmembrana codificada pelo proto-oncogene c-erb-2, localizado no 

cromossomo 7p1240. Os carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço, 

pulmão, colo uterino e pele apresentam probabilidade duas vezes maior que 

a pele normal de manifestar hiper-expressão do EGFR, indicando que há 

uma relação do EGFR com a transformação maligna dessas neoplasias41.  

 O EGFR é particularmente importante na patogênese de carcinomas de 

cabeça e pescoço. A expressão aumentada desse receptor e de seus 

ligantes, fator de crescimento epidérmico (EGF) e o fator alfa de 

transformação do crescimento (TGF-α), são altamente prevalentes nessas 

neoplasias. O RNA-mensageiro que codifica esses ligantes está elevado em 

92% desses tumores para o EGF e 87% para o TGF-α42.   

 A relação entre o EGFR e essas neoplasias é evidenciada quando se 

compara a atividade dessas proteínas em tecidos neoplásicos, com a 

atividade em células normais da mucosa. O fator de crescimento epidérmico 
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(EGF) e o seu receptor transmembrana (EGFR) não são associados à 

significativa contribuição para o processo de crescimento e diferenciação 

celular em tecidos normais43.   

 Após ter sido estabelecido o acoplamento do EGFR com seus ligantes 

naturais mais comuns, o EGF e o TGF-α, ocorre a autoativação da via da 

tirosino-quinase que em seguida desencadeará uma série de vias 

sinalizadoras que terão como resultado: inibição da apoptose, ativação da 

proliferação celular e angiogênese, e aumento no potencial de disseminação 

metastática da célula neoplásica44.  

 Tumores mais indiferenciados apresentam maior expressão do EGFR 

que tumores bem diferenciados45. A hiper-expressão do EGFR é um evento 

precoce na carcinogênese de carcinomas epidermóides de cabeça e 

pescoço. A expressão aumentada desse receptor também é verificada em 

mucosa normal adjacente à neoplasia, o que sugere relação com a condição 

clínica conhecida como campo de cancerização. Há uma relação direta de 

aumento da expressão do EGFR em paralelo com alterações 

histopatológicas da mucosa, desde hiperplasia até carcinoma invasivo, 

passando por displasia e carcinoma in situ 46 . 

 O EGFR desempenha um papel também na regulação de mecanismos 

ligados ao estroma tecidual, que têm importância para o desenvolvimento 

das neoplasias. Suas vias sinalizadoras facilitam o processo de invasão por 

permitir um ambiente extracelular favorável ao crescimento tumoral. Há 

evidências de que ocorre incremento da angiogênese por intermédio do 

EGFR, devido à expressão desses receptores em células endoteliais, 
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principalmente quando não há expressão significativa do fator de 

crescimento vascular endotelial (VEGF)47.  

 A expressão elevada do EGFR parece ser diferente entre os tumores 

das diversas topografias das vias aerodigestivas superiores. Carcinomas de 

laringe apresentam uma expressão desse receptor considerada baixa 

quando comparada com a verificada entre os tumores de boca e 

orofaringe48. 

 A relação entre a expressão elevada de EGFR em carcinomas de 

cabeça e pescoço, e o prognóstico dos pacientes, foi verificada por muitos 

autores49-50. Essa relação foi melhor estudada em pacientes tratados com 

radioterapia. O prognóstico ruim daqueles que apresentam hiperexpressão 

do EGFR, provavelmente está relacionado com a maior resistência aos 

efeitos da radioterapia. 

 O EGFR, devido às suas implicações em múltiplos passos do 

desenvolvimento dos carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço, tem 

sido eleito como alvo terapêutico para essas neoplasias. Duas estratégias 

têm sido desenvolvidas para o tratamento desses tumores. O primeiro alvo é 

o bloqueio da atividade do EGFR, com a ocupação do mesmo com um 

anticorpo monoclonal (C225, cetuximab) na superfície da membrana 

plasmática, resultando em não ativação dos seus ligantes (EGF e TGF-α) e 

por conseguinte impedindo que seja iniciada a via sinalizadora da tirosino-

quinase51. 

 O segundo alvo é o domínio intracelular do EGFR que pode ser 

ocupado por proteínas de baixo peso molecular que competem com a 
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adenosina trifosfato (ATP), impedindo dessa forma a ativação da via da 

tirosino-quinase. Exemplos dessas proteínas são o Geftinib e o Erlotnib51. 

 Essas duas classes de inibidores da atividade do EGFR e das suas 

vias sinalizadoras, não apresentaram significativa atividade citotóxica contra 

CEC de cabeça e pescoço quando usadas como monoterapia. A associação 

de quimioterapia sistêmica com o cetuximab para pacientes com CEC 

recorrente ou metastático também apresentou resultados pouco animadores 

em relação a resposta terapêutica efetiva e melhora da sobrevida52.  

 A radiação ionizante aumenta a expressão do EGFR das células do 

carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço, o bloqueio desse receptor 

sensibiliza as células para os efeitos da radioterapia, tornando a associação 

de anticorpos anti-EGFR com essa modalidade terapêutica uma alternativa 

para o tratamento de CEC de vias aerodigestivas superiores53-54.  

 

1.3 VEGF (Fator de Crescimento Vascular Endotelial) 

 

 O processo de invasão de uma neoplasia é dependente de um micro 

ambiente favorável, o acesso do tecido neoplásico a nutrientes e a oxigênio 

é fundamental para o êxito da infiltração dos tecidos vizinhos e muito 

facilitado pela formação de neovasos55.  

 Angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos com origem no 

endotélio pré-existente, sendo o resultado de um complexo processo com 

múltiplas etapas, envolvendo a remodelação da matriz extra-celular, a 
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migração de células endoteliais, diferenciação capilar, anastomose e 

finalmente o desenvolvimento do lúmen vascular55-56.  

 Vasculogênese é a neoformação de vasos a partir de precursores 

embriológicos, localizados no estroma, de origem mesodérmica, tais como 

angioblastos e hemangioblastos. Angiogênese tumoral é o resultado desses 

dois eventos, ou seja, apesar da maior parte da neo-vascularização ter 

origem em vasos pré-existentes, células endoteliais precursoras, presentes 

no estroma em forma “latente”, podem contribuir para esse processo 

fundamental ao desenvolvimento das neoplasias57-58.  

 A parede dos vasos neo-formados é mais frágil que a dos vasos 

normais, dessa forma há uma facilitação para a invasão dos mesmos pelas 

células tumorais e, por conseguinte, o desenvolvimento de metástases 

linfonodais e à distância59-60. Atualmente o conhecimento acerca da 

angiogênese não se restringe à sua importância para o mecanismo de 

metástase, mas também para outros aspectos relevantes como o 

crescimento da neoplasia e o processo de invasão55. 

 A taxa de proliferação das células endoteliais, em estado regular de 

funcionamento, é relativamente baixa. A regulação da angiogênese em 

tecidos que sediam uma neoplasia é estimulada por vários fatores, na 

maioria das vezes produzidos pela própria célula tumoral, que secreta 

fatores de crescimento como o VEGF (fator de crescimento vascular 

endotelial), o fator de crescimento derivado de plaquetas e o fator de 

crescimento derivado de hepatócitos61-62.  
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 Entre os fatores associados à angiogênese tumoral destaca-se o 

VEGF. Essa molécula age como indutor de proliferação, diferenciação e 

migração de células endoteliais, além de aumentar a permeabilidade 

capilar63-64. Em decorrência da ação do VEGF também ocorre um 

incremento na sobrevida das células endoteliais como resultado da 

prevenção da apoptose58,65.  

 O VEGF foi associado a pior prognóstico em um estudo envolvendo 

apenas pacientes portadores de carcinomas de língua, sendo verificada 

também uma correlação direta entre alta expressão de VEGF e espessura 

da lesão, sugerindo um papel dessa proteína no processo de invasão36. 

Uma meta-análise que avaliou o impacto da expressão por imunoistoquímica 

do VEGF no prognóstico de portadores de carcinomas epidermóides de 

cabeça e pescoço confirmou o pior prognóstico para os pacientes que 

apresentam expressão elevada dessa proteína66.  

 O VEGF como alvo terapêutico tem sido avaliado em pesquisa básica e 

em ensaios clínicos, para algumas neoplasias, com os primeiros estudos 

clínicos conduzidos para câncer de cólon67 e carcinoma renal68. Estudos in 

vitro sugerem o aumento da sensibilidade à radiação das células endoteliais 

de carcinomas de cabeça e pescoço, quando é usado uma droga anti-VEGF, 

o bevacizumab69-70. Existem estudos clínicos em andamento testando a 

eficácia dessa droga associada à radioterapia no tratamento de CEC de 

cabeça e pescoço71. 
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1.4 FUNDAMENTOS DO ESTUDO 

 

 O desenvolvimento de anticorpos monoclonais contra alvos 

moleculares definidos e fundamentais aos mecanismos envolvidos no 

desenvolvimento das neoplasias malignas é um promissor campo de 

pesquisa clínica, sendo inclusive uma realidade no tratamento de algumas 

neoplasias, como as leucemias72, o câncer de mama73 e mais recentemente, 

no tratamento de carcinomas de cabeça e pescoço74. Entretanto, a utilização 

dessas modalidades de tratamento exige o conhecimento do perfil biológico 

desses tumores. O impacto desses marcadores biológicos como fatores 

associados ao prognóstico, e por conseguinte, com relevância na definição 

da terapêutica, não está completamente estabelecido pela literatura. Esse 

estudo visa a contribuir para o conhecimento do perfil de expressão desses 

marcadores em carcinomas recidivados de boca e orofaringe.  

 A recidiva de um CEC de boca ou de orofaringe muitas vezes se 

apresenta como um desafio no que diz respeito à melhor conduta 

terapêutica. A melhor opção de tratamento usualmente é a cirurgia de 

resgate, entretanto esses procedimentos são associados à elevada 

morbidade, e muitas vezes a um déficit funcional significativo. Este estudo 

visa também contribuir para a melhor seleção de pacientes para a realização 

desses procedimentos de alto custo e de alta morbidade. Parte-se de uma 

casuística de 111 pacientes submetidos à cirurgias de resgate em uma 

mesma instituição e com características clínicas semelhantes, todos 

apresentavam clinicamente apenas recidiva local de carcinoma epidermóide 
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de boca e orofaringe. Avaliou-se marcadores biológicos que apresentam 

relação direta com o processo de invasão das neoplasias, seja pela 

degradação da membrana basal e da matriz extracelular (Metaloproteinases 

2 e 9), ou marcadores que interferem  direta (VEGF) ou indiretamente 

(EGFR) com a angiogênese, ou associados à perda do controle do ciclo 

celular (EGFR).  
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2 OBJETIVOS 

 

 

 Os objetivos desse estudo são: 
 

1. Analisar fatores prognósticos em pacientes submetidos à cirurgia de 

resgate para recidivas locais de carcinomas epidermóides de boca e 

orofaringe; 

2. Estudar a expressão das Metaloproteinases 2 e 9, do receptor para o 

fator de crescimento epidérmico (EGFR), e do fator de crescimento 

vascular endotelial (VEGF) nesses tumores e verificar a associação 

desses marcadores biológicos com o prognóstico nessa amostra de 

pacientes. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

3.1 CASUÍSTICA 

 

 Os prontuários de 174 pacientes que realizaram cirurgia de resgate 

para recidiva local isolada de carcinomas epidermóides de boca ou de 

orofaringe entre os anos de 1990 e 2004, no Hospital A.C. Camargo, foram 

revistos pelo autor. Foram incluídos apenas pacientes que o exame loco-

regional classificava o estádio N como N0 e que não havia evidência de 

metástases à distância (cTNM). Todos os pacientes foram submetidos a 

cirurgias com intenção curativa. No entanto, de 63 casos não foi encontrado 

o bloco de parafina ou ele foi considerado inadequado. Esses casos foram 

excluídos, resultando em 111 casos para o estudo. O projeto de pesquisa foi 

previamente aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do Hospital AC 

Camargo.  

 

3.1.1 Dados demográficos 

 

 Oitenta e um pacientes eram do sexo masculino (73%) e trinta do sexo 

feminino (27%). Cento e um pacientes eram da raça branca (90,1%), 8 da 

raça negra (7,2%) e 2 da raça amarela (1,7%). A idade dos pacientes variou 

de 31 a 91 anos com mediana de 56 anos (Tabela 1). 
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3.1.2 Dados relativos ao tumor e ao tratamento prévio 

 

 O local do tumor primário foi o lábio em 10 casos (9,0%), a cavidade 

oral em 68 (61,3%) e a orofaringe em 33 (29,7%). Trinta e três pacientes 

(29,7%) foram tratados previamente com cirurgia, em 32 (28,8%) a 

terapêutica prévia consistiu de cirurgia associada à radioterapia adjuvante e 

em 46 (41,4%) o tratamento foi radioterapia exclusiva ou associada à 

quimioterapia baseada em cisplatina (Tabela 1). 

 

6 (5,4)<45Idade

101 (90,1)BrancaRaça

8 (7,2)Negra

2 (1,7)Amarela

33(29,7)CirurgiaTratamento Prévio

46 (41,4)Radioterapia +/- QT

32 (28,8)Cirurgia + RxT

33 (29,7)Orofaringe

68 (61,3)Cavidade oral

10 (9,0)LábioLocal do tumor

30 (27,0)>60

75(67,6)45-60

30 (27,0)Feminino

81 (73,0)MasculinoGênero

Número de casos 
(%)CategoriaVariável

Tabela 1 – População do estudo
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A topografia mais comumente acometida na cavidade oral foi a língua 

com 27 casos, na orofaringe a maioria dos pacientes era portadora de 

tumores da tonsila palatina (Tabela 2). 

 

27Língua oral

7Mucosa Jugal

4Gengiva inferior

3Gengiva superior

3Palato duro

10Área Retromolar

3Palato Mole

8Base da língua

22Tonsila palatina

Soalho da boca

Lábio

Local do Tumor

14

10

Número de casos

Tabela 2 – Topografia do tumor em boca e orofaringe

 

 O intervalo livre de doença, definido como o período entre a data do  

tratamento inicial e a data do diagnóstico da recidiva, variou de 0,89 a 140,9 

meses com mediana de 6,87 meses. Sessenta e nove pacientes (62,2%) 

apresentaram recidiva antes de 1 ano do tratamento inicial (recidivas 

precoces), enquanto em 42 as recidivas foram diagnosticadas após 1 ano 

(tardias) (37,8%) (Tabela 3). 
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3.1.3 Estadiamento dos tumores 

 

 Foi utilizada a versão de 2002 do TNM para a classificação dos 

tumores por estádio clínico75. O estadiamento clínico à apresentação antes 

do primeiro tratamento foi classificado como inicial (EC I ou II) em 26 casos 

(23,4%) e avançado (EC III ou IV) em 85 (76,6%). O estadiamento da 

recidiva manteve a mesma tendência de apresentação em fases avançadas 

de doença. Oitenta pacientes (72,1%) apresentavam recorrência local em 

estádio avançado (rEC III ou IV), enquanto 31 (27,9%) apresentavam-nas 

em estádio clínico inicial (rEC I ou II). A tabela 3 apresenta a distribuição do 

estádio clínico da recidiva e do intervalo livre de doença de acordo com o 

local do tumor. 

 

Intervalo livre 
de doença

Estádio clinico 
da recidiva

Variável

23 (69,7)42 (61,8)4 (40)ILD < 1 ano

10 (30,3)26 (38,2)6 (60)ILD > 1 ano

24 (72,7)49 (72,1)7 (70)rEC III/IV

9 (27,3)19 (27,9)3 (30)rEC I/II

Orofaringe(%)Cavidade Oral(%)Lábio(%)Categoria

Tabela 3 – Distribuição do estádio clínico da recidiva e do intervalo livre de
doença de acordo com o local do tumor
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3.1.4 Dados relativos à cirurgia de resgate 

 

 O tratamento cirúrgico desses pacientes consistiu de ressecção da 

lesão com margens tridimensionais, incluindo estruturas adjacentes de 

acordo com a necessidade em cada topografia, sem a realização de 

esvaziamento cervical em 55 casos (49,5%). Em 56 pacientes (50,5%) a 

cirurgia consistiu de esvaziamento cervical em monobloco com a ressecção 

do tumor recidivado. O esvaziamento foi unilateral em 51 casos e bilateral 

em cinco casos. Em vinte e quatro pacientes (42,9%) havia metástases 

ocultas diagnosticadas no exame anatomopatológico (pN+). As margens 

cirúrgicas após a cirurgia de resgate, estavam livres de neoplasia em 79 

casos (71,2%), as margens estavam comprometidas ou foram consideradas 

exíguas em 32 casos (28,8%). Radioterapia adjuvante à cirurgia de resgate 

foi possível para 30 pacientes (27,0%). Para 7 pacientes foi realizado um 

segundo curso de radioterapia (6,3%), sendo que a maioria desses não 

havia recebido dose radical durante o tratamento inicial. 

 Após a ressecção do tumor recidivado, a reconstrução do defeito da 

mucosa com retalhos locais foi suficiente para a correção do defeito cirúrgico 

em 48 pacientes (43,2%), em quarenta e nove pacientes houve necessidade 

de rotação de um retalho miocutâneo (44,1%), para 1 paciente foi realizado 

retalho deltopeitoral de Backanjian e em 13 pacientes foi realizado retalho 

microcirúrgico (11,7%) (Tabela 4). 
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60 (54,1)Até 7 diasTempo de hospitalização

32 (28,8)7-14 dias

19 (17,1)> 14 dias

22 (19,8)Fístula orocutânea

10 (9,0)Deiscência sutura

10 (9,0)Necrose parcial retalho

3 (2,7)Necrose total do retalho

10 (9,0)Sistêmicas

2 (1,8)Óbito no pós-operatório

48 (43,2)Retalhos locaisTipo de reconstrução

49 (44,1)Retalho miocutâneo

1 (0,9)Backanjian

58 (52,3)NãoComplicações cirúrgicas

24 (21,6)Infecção de ferida

13 (11,7)Retalho microcirúrgico

5 (8,9)Bilateral

51 (91,1)UnilateralEsvaziamento Cervical

55 (49,5)Cirurgia em monobloco

56 (50,5)Ressecção localTipo de cirurgia

Número de casos (%)CategoriaVariável

Tabela 4 – Dados da cirurgia de resgate

 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Seleção dos blocos de parafina 

 

 Após a identificação dos blocos de parafina e das lâminas do exame 

anatomopatológico de cada um dos 111 casos, no arquivo do departamento 

de anatomia patológica do Hospital AC Camargo, todos foram revistos pelo 

mesmo patologista (Dr Clóvis Antônio Lopes Pinto [CALP], o co-orientador 
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desse estudo) para delimitação da área mais significativa de cada tumor e 

confecção das lâminas do “Tissue Microarray”. 

 

3.2.2  Método de Tissue Microarray (TMA) 

 

 Os 111 tumores, previamente identificados pelo registro 

anatomopatológico, foram incluídos na construção de um bloco-receptor de 

parafina de TMA (Beecher Instruments, Silver Spring, MD), a partir de 

amostras colhidas do bloco-doador original, com agulha de 0,6 mm de 

diâmetro (TMArrayer punch MP10-0,6mm), após a prévia escolha e 

marcação circular da área representativa da neoplasia, a partir da lâmina de 

H.E. (hematoxolina-eosina) original. Os casos foram dispostos, no bloco 

receptor, em ordem numérica crescente e em duplicata. Realizamos 100 

cortes histológicos seriados com 3µm de espessura e fixados em lâminas de 

vidro, com película adesiva (Microsystems Inc.). 

 Os cortes nos níveis 1, 10, 20 , 40, 60, 80 e 100 foram corados pela 

H.E. As lâminas foram examinadas no microscópio óptico por um observador 

(CALP) para avaliação da representatividade das células neoplásicas.  

 A Figura 1 demonstra parcialmente a distribuição microscópica dos 

cores (fragmentos)  representativos dos tumores, em uma lâmina de H.E. do 

TMA. 
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Figura 1 – Lâmina do Tissue Microarray (Hematoxilina-eosina) 
 

3.2.3 Análise Imunoistoquímica 

 

 Na análise imunoistoquímica, avaliou-se a expressão das proteínas 

metaloproteinases 2 e 9, do receptor do fator de crescimento epidérmico 

(EGFR) e do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF).  

 As reações imunoistoquímicas foram realizadas em duplicata nos 

cortes obtidos do bloco de TMA, totalizando 16 lâminas e 32 cores. A técnica 

contemplou a utilização do complexo estreptoavidina-biotina-peroxidase 

(StreptABC, DAKO®). 

 As lâminas foram previamente revestidas por solução de silano diluído 

em acetona. Os cortes histológicos de 3 micra, obtidos por microtomia 
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mecânica, foram desparafinizados e preparados por passagens sucessivas 

por xilol e etanol e submetidos à recuperação antigênica pelo calor com 

panela de pressão, utilizando-se tampão citrato 10mM pH 6.0.  

 Uma vez preparados os cortes, realizou-se o bloqueio da peroxidase 

endógena com solução de peróxido de hidrogênio a 3% em metanol. Após 

esfriamento, por 20 minutos à temperatura ambiente, as lâminas foram 

lavadas em água destilada. A seguir, promoveu-se o bloqueio da peroxidase 

endógena e imersão em solução salina tamponada com fosfatos (PBS). 

 Todas as lâminas foram incubadas com anticorpos primários diluídos 

em título pré-estabelecido, conforme tabela de anticorpos (Tabela 5). 

Procedeu-se à incubação com o anticorpo secundário no título pré-

estabelecido de 1:200. Os anticorpos foram diluídos em tampão PBS. 

 As reações são reveladas com solução de Diaminobenzidina (DAB. 

Sigma®), sensível à luz e contra-coradas com hematoxilina de Harris 

(Merck®). As reações são acompanhadas de controles positivos (ausência 

do anticorpo primário) e negativos (ausência do anticorpo secundário). A 

tabela 5 apresenta os anticorpos utilizados e sua diluição. As reações 

imunoistoquímicas foram realizadas em 2 níveis para cada caso, portanto 

em quadruplicata para cada anticorpo utilizado. 
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Santa Cruz

Novocastra

Neomarkers

Neomarkers

Marca

VEGF

EGFR

MMP-9

MMP-2

Anticorpo

1/200EGFR-113

1/200C-1

1/200Policlonal

1/200Policlonal

DiluiçãoClone

Tabela 5 – Características dos kits dos anticorpos 

 

 Para o anticorpo MMP-2 foram utilizadas as lâminas dos níveis 4 e 20, 

MMP-9 níveis 6 e 7, VEGF níveis 17 e 18 e para EGFR os níveis 26 e 36. 

 A leitura das lâminas foi realizada em microscópio óptico (amplitude de 

400x) e a expressão dos antígenos categorizada por um único observador 

(CALP) acompanhado pelo autor, de acordo com os seguintes critérios: 

 Grupo I = Negativo ou ausência de expressão; 

 Grupo II = Fracamente positivo (marcação irregular ou homogênea do 

fragmento com fraca intensidade da coloração); 

 Grupo III = Fortemente positivo (marcação regular ou homogênea do 

fragmento com forte intensidade da coloração).  
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 A expressão dos antígenos foi considerada positiva nos casos de 

marcação citoplasmática e de membrana para as metaloproteinases 2 e 9 e 

para o VEGF, sendo considerada apenas a expressão de membrana para o 

EGFR. A figura 2 demonstra o exame imunoistoquímico em lâmina do tissue 

microarray. 

 

Figura 2 – Lâmina do Tissue Microarray (VEGF) 

 

3.3 Análise Estatística 

 

 Para a análise estatística foi utilizado o programa estatístico SPSS 

(versão10.0)76. A análise de sobrevida foi realizada pelo método de Kaplan-

Meier77,e a significância entre as diferenças observadas para as categorias 
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de uma mesma variável foram analisadas pelo teste de Log-Rank. Outras 

correlações estatísticas foram avaliadas pelo teste do qui-quadrado. A 

sobrevida global foi considerada como o tempo decorrido entre a cirurgia de 

resgate e o óbito ou a última informação conhecida. O tempo de sobrevida 

específica por câncer foi definido como o intervalo entre a data da cirurgia de 

resgate e a última informação objetiva de seguimento ou a morte causada 

pela doença. O modelo de riscos proporcionais de Cox78 foi utilizado para 

calcular o risco de óbito multifatorial. Significância estatística foi determinada 

por valores de p< 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

 

 O tempo de hospitalização após a cirurgia de resgate variou de 1 a 60 

dias com média de 10,2 e mediana de 7 dias. Complicações locais da 

cirurgia ocorreram em 53 pacientes (47,7%), sendo que, infecção da ferida 

operatória (21,6%) e fístula (19,8%) foram as mais frequentes.  

 Complicações sistêmicas em decorrência do procedimento cirúrgico 

ocorreram em 10 pacientes (9,0%), sendo a mais comum broncopneumonia. 

Dois pacientes morreram após a cirurgia de resgate, ambos em decorrência 

de complicações sistêmicas (1 caso de broncopneumonia e 1 caso de 

acidente vascular cerebral), portanto a mortalidade operatória nessa amostra 

de pacientes foi de 1,8% (Tabela 4). 

 O seguimento desses pacientes variou de 0,8 a 140,9 meses, com 

mediana de 11,9 meses. Para 12 pacientes não foi possível obter 

informações de seguimento (10,8%). 

 Ao final do tempo de seguimento do estudo, 47 pacientes (42,3%) 

estavam vivos e sem evidência de doença. Sessenta e quatro pacientes 

(57,7%) apresentavam nova recidiva da doença, sendo a maioria recidivas 

locais (43,2%). Metástases à distância ocorreram em apenas 9 pacientes 

(8,1%). Em 17 casos ocorreu recidiva regional (15,3%). A tabela 6 apresenta 

a distribuição da nova recidiva de acordo com o sítio de ocorrência. 
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4 (3,6)Pescoço homolateral

5 (4,5)Pescoço contra-lateral

4 (3,6)Distância

5 (4,5)Local + Regional

1 (0,9)Local + Distância

3 (2,7)Regional + Distância

2 (1,8)Local + Regional + Distância

Local

Não

Local da recidiva

40 (36,0)

47 (42,3)

Casos (%)

Tabela 6 – Local da nova recidiva 

 

 O tempo mediano de sobrevida livre de recidiva foi de 9,6 meses. Entre 

os 64 pacientes que apresentaram nova recidiva, em vinte e um casos 

(18,9%) não foi possível nenhum tratamento. Cinco pacientes (4,5%) foram 

tratados com radioterapia e 12 receberam quimioterapia paliativa (10,8%). 

Para 26 pacientes (23,4%) foi realizada uma segunda cirurgia de resgate. 

Dentre os pacientes submetidos a segunda cirurgia de resgate, ao final do 

tempo de seguimento nenhum estava vivo e sem doença. Dois pacientes 

estavam vivos com doença em atividade (nova recorrência local) e dezenove 

pacientes morreram em decorrência do câncer (73,1%). A sobrevida global 

dessa amostra de pacientes foi de 58,8% em 1 ano, 29,4% em 3 anos e de 

23,4% em 5 anos (Figura 3). 
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Figura 3 – Sobrevida global 
 

 A sobrevida específica por câncer para toda a amostra foi de 68,3% em 

1 ano, 37,1% em 3 anos e de 31,7% em 5 anos (Figura 4). 
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Figura 4 – Sobrevida específica por câncer 

 

 Os dados apresentados a seguir referem-se à sobrevida específica por 

câncer. Não houve diferença estatisticamente significante nas taxas de 

sobrevida de acordo com as variáveis sexo e raça (Tabela 11). 

 Decidiu-se dividir a amostra pela faixa etária entre pacientes com 

menos de 45 anos, pacientes entre 45 e 60 anos e pacientes com mais de 

60 anos. A sobrevida em 3 anos foi nula para os pacientes com menos de 45 

anos. A sobrevida atuarial em 3 anos para aqueles entre 45 e 60 anos foi de 

45,9%, já os pacientes com idade superior a 60 anos obtiveram taxa de 

sobrevida em 3 anos de 20,7%. Essa diferença foi estatisticamente 

significante (p=0,02) (Tabela 11) (Figura 5).  
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Figura 5 – Sobrevida específica por câncer de acordo com a faixa etária. 
 

 O tipo de tratamento inicialmente realizado não apresentou impacto 

significativo no prognóstico. Pacientes previamente submetidos à cirurgia 

isolada apresentaram o melhor resultado de sobrevida específica por câncer, 

49,8% em 3 anos. Quando o tratamento prévio foi radioterapia exclusiva, a 

sobrevida em 3 anos foi de 28,2%. Pacientes tratados previamente com 

ambas modalidades terapêuticas obtiveram sobrevida específica de 28,9% 

em 3 anos (p=0,12) (Tabela 11) (Figura 6). 
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Figura 6 – Sobrevida específica por câncer de acordo com o tratamento 

prévio 
 

 O local do tumor primário também não teve impacto no prognóstico 

desses pacientes. A sobrevida específica por câncer tendeu a ser pior para 

os portadores de carcinomas de orofaringe, 30,1% em 3 anos, quando 

comparado a 40,2% observada para os portadores de carcinomas da 

cavidade oral e 37,5% para os com carcinomas do lábio. Essa diferença não 

se mostrou estatisticamente significante (p=0,84) (Tabela 11) (Figura 7). 
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Figura 7 – Sobrevida específica por câncer de acordo com o local do tumor. 
 

 As margens de ressecção cirúrgica estavam livres em mais de 70% dos 

pacientes, esse grupo apresentou melhor resultado de sobrevida (38,7% 

estavam vivos em 3 anos). Os pacientes que apresentavam margens 

cirúrgicas exíguas ou comprometidas tiveram pior prognóstico, 26,5% de 

sobrevida em 3 anos. Porém, essa diferença não alcançou significância 

estatística (p=0,79) (Tabela 11).  

 O estádio clínico da recidiva (rEC) foi uma das variáveis clínicas 

significativas para o prognóstico, em análise univariada, para esse grupo de 

pacientes. Os portadores de recidivas em estádios iniciais (rEC I e II) 

 



 41

obtiveram sobrevida específica por câncer em 3 anos de 42,3%. Pacientes 

que apresentavam doença em estádio mais avançado (rEC III e IV) 

alcançaram sobrevida em 3 anos de 31,2%. (p=0,04) (Tabela 11) (Figura 8). 
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Figura 8 – Sobrevida específica por câncer de acordo com o estádio clínico 
da recidiva 
 

 O intervalo livre de doença foi um fator decisivo para o resultado obtido 

com a cirurgia de resgate. As recidivas ocorridas, após 1 ano do tratamento 

inicial, foram associadas a maiores taxas de sobrevida (51,2% dos pacientes 

incluídos nesse subgrupo estavam vivos ao final de 3 anos de seguimento). 

As recidivas precoces foram associadas a pior prognóstico, com sobrevida 

específica em 3 anos de 29,6% (p=0,01) (Tabela 11) (Figura 9). 

 

 



 42

 

160140120100806040200

1,0

,8

,6

,4

,2

0,0

< 1 ano 
> 1 ano

S
ob

re
vi

da
 a

tu
ar

ia
l

Tempo de seguimento (meses)

Figura 9 - Sobrevida específica por câncer de acordo com o intervalo livre 
de doença 
 

 Para análise de sobrevida específica por câncer, os marcadores 

biológicos estudados foram agrupados, no que diz respeito à sua expressão 

no Tissue Microarray (TMA), em positivo (fraco ou forte) e negativo quando 

não houve qualquer expressão.  

 Não houve diferença na expressão dos marcadores, em relação à 

topografia do tumor primário, para as proteínas MMP-2, MMP-9 e VEGF. No 

entanto, houve um maior número de casos positivos para EGFR em 

carcinomas de cavidade oral quando comparados aos carcinomas do lábio e 

da orofaringe, e essa diferença alcançou significância estatística (p=0,03) 

(Tabela 7). 
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26(78,8)

7(21,2)

26(83,9)

5(16,1)

28(90,3)

3(9,7)

22(71,0)

9(29)

Orofaringe

0,98

0,38

0,18

0,03

p

13(19,4)2(20)NegativoVEGF

54(80,6)8(80)Positivo

55(83,3)10(100)Positivo

11(16,7)0NegativoMMP-9

51(76,1)9(90)Positivo

16(23,9)1(10)NegativoMMP-2

55(84,6)5(50)Positivo

10(15,4)5(50)NegativoEGFR

Cavidade OralLábioCategoriaVariável

Tabela 7 – Distribuição da expressão do EGFR, VEGF, MMP-2 e MMP-9 de 
acordo com o local do tumor

 Para trinta e dois casos, houve a disponibilidade dos blocos de parafina 

do tumor primário e do tumor recidivado, sendo que em 1 caso para o EGFR 

e em 1 caso para a MMP-9 não havia material adequado para a confecção 

do Tissue Microarray. Observou-se que houve uma tendência de maior 

expressão desses marcadores na recidiva que nos tumores primários, 

verificada pela discordância de percentual de hiperexpressão dos 

marcadores entre os tumores primários e os tumores recidivados. A 

diferença de expressão no tumor primário e no tumor recidivado de um 

mesmo paciente pode ser exemplificada pela distribuição do EGFR: 

Dezessete, entre os trinta e um tumores primários (54,8%), eram positivos 

para EGFR, enquanto 27 entre os 31 tumores recidivados apresentaram 

hiperexpressão desse receptor (87,1%) (Tabela 8). 
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814NegativoVEGF

2418Positivo

2821Positivo

310NegativoMMP-9

2119Positivo

1113NegativoMMP-2

2717Positivo

414NegativoEGFR

RecidivaPrimárioCategoriaMarcador

Tabela 8 – Distribuição da expressão do EGFR, VEGF, MMP-2 e MMP-9 
no tumor primário e no tumor recidivado.

 

 Avaliou-se também a correlação entre a expressão desses marcadores 

biológicos com as variáveis clínicas que se mostraram significativas em 

análise univariada, estádio clínico da recidiva e intervalo livre de doença. Em 

relação a essas variáveis clínicas, houve uma tendência de maior expressão 

dos marcadores nas categorias de pior prognóstico: estádio clínico da 

recidiva III e IV e recidivas precoces; no entanto, a associação não alcançou 

significância estatística em nenhuma dessas variáveis (Tabelas 9 e 10). 
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35 (85,4)53 (76,8)Positivo

0,276 (14,6)16 (23,2)NegativoVEGF

0,51

32 (35,2)59 (86,8)Positivo

7 (17,9)9 (13,2)NegativoMMP-9

35 (85,4)53 (79,1)Positivo

0,416 (14,6)14 (20,9)NegativoMMP-2

28 (71,8)54 (80,6)Positivo

0,2911 (28,2)13 (11,4)NegativoEGFR

pILD> 1ano (%)ILD< 1ano (%)CategoriaMarcador

Tabela 9 – Expressão do EGFR,VEGF, MMP-2 e MMP-9 de acordo com o 
intervalo livre de doença

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 (83,8)21 (70,0)Positivo
0,10

13 (16,3)9 (30,0)NegativoVEGF

0,75
66 (85,7)25 (83,3)Positivo

11 (14,3)5 (16,7)NegativoMMP-9

63 (79,7)25 (86,2)Positivo
0,44

16 (20,3)4 (13,8)NegativoMMP-2

62 (80,5)20 (69,0)Positivo
0,20

15 (19,5)9 (31,0)NegativoEGFR

prEC III/IV (%)rEC I/II (%)CategoriaMarcador

Tabela 10 – Expressão do EGFR, VEGF, MMP-2 e MMP-9 de acordo com o 
estádio clinico da recidiva  
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A expressão por imunoistoquímica do EGFR não foi aferida em 5 casos 

(4,5%) devido a dificuldades técnicas no TMA. Não houve expressão do 

marcador em 24 casos (21,6%), em 82 casos (73,9%) houve expressão do 

EGFR na membrana. (Tabela 7). A figura 10 demonstra um fragmento do 

tissue microarray do EGFR quando positivo com um aumento de 100 vezes. 

 

 

Figura 10 – Fragmento do tissue microarray EGFR positivo (100x) 
 

 O EGFR apareceu como um forte indicador de mau prognóstico, 

quando apresentou expressão nesses tumores. Pacientes que, no exame 

imunoistoquímico, os tumores expressaram esse receptor de membrana 

para o fator de crescimento epidérmico obtiveram sobrevida específica em 3 
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anos de 27,2%. Quando o EGFR não apresentava expressão alguma 

(negativo), a sobrevida em 3 anos foi de 64,3%. Essa diferença foi 

estatisticamente significante em análise univariada (p=0,001) (Tabela 11) 

(Figura 11). 
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Figura 11 – Sobrevida específica por câncer de acordo com a expressão do 
EGFR. 
 

 A metaloproteinase 2 apresentou expressão elevada na maioria dos 

tumores. A expressão da MMP-2 foi positiva em 88 pacientes (79,3%) e 

negativa em 20 casos (18,0%). Em apenas 3 casos (2,7%) não houve 

material adequado para avaliar a expressão dessa proteína. Em relação à 

expressão da metaloproteinase 9 o padrão foi semelhante ao da MMP-2, em 
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apenas 16 casos foi negativa (Tabela 7). As Figuras 12 e 13 apresentam 

fragmentos do tissue microarray com MMP-2 e MMP-9 positivos, 

respectivamente, com aumento de 400 vezes. 

 

Figura 12 – Fragmento do tissue microarray MMP-2 positivo (400x). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13 – Fragmento do tissue microarray MMP-9 positivo (400x). 
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 As metaloproteinases 2 e 9 quando expressas nesses tumores foram 

associadas a taxas de sobrevida menores que as observadas nos casos 

negativos. No entanto, para ambas as proteínas essa diferença não 

alcançou significância estatística (p=0,83 e p=0,15, respectivamente) 

(Tabela 11) (Figuras 14 e 15). 
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Figura 14 – Sobrevida específica por câncer de acordo com a expressão da 
MMP-2 
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Figura 15 – Sobrevida específica por câncer de acordo com a expressão da 
MMP-9 
 

 O TMA para o VEGF demonstrou que a maioria dos tumores dessa 

amostra de pacientes expressou essa proteína. Oitenta e oito pacientes 

expressaram o VEGF (79,3%), em apenas 1 caso não foi possível avaliar 

esse marcador por TMA, por deficiência no material coletado (Tabela 7). A 

figura 16 demonstra um fragmento do tissue microarray positivo para o 

VEGF com um aumento de 100 vezes. 
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Figura 16 – Fragmento do tissue microarray VEGF positivo (100x) 

 

 O VEGF não se mostrou como marcador associado a diferenças no 

resultado do tratamento. As taxas de sobrevida foram praticamente 

semelhantes entre os dois grupos (negativo e positivo) nessa amostra de 

pacientes (Tabela 11) (Figura 17). 
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Figura 17 – Sobrevida específica por câncer de acordo com a expressão do 

VEGF 

 

 A tabela 11 apresenta os resultados da análise estatística univariada 

para as principais variáveis clínicas, e em relação à expressão dos 

marcadores biológicos estudados, levando em consideração a sobrevida 

específica por câncer em 3 anos. 
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26,532Positivas/exíguas

0,7938,779LivresMargens cirúrgicas

0,1566,316NegativoMMP-9

32,391Positivo

0,8637,622NegativoVEGF

35,888Positivo

51,242> 1 ano

0,00164,324NegativoEGFR

27,282Positivo

0,8347,220NegativoMMP-2

33,268Positivo

0,0442,331rEC I/IIEstádio Clínico da 
recidiva

31,280rEC III/IV

0,0129,669< 1 anoIntervalo livre de doença

30,133Orofaringe

40,268Cavidade Oral

0,8437,510LábioLocal do Tumor

20,730> 60 anos

45,97545-60 anos

0,0206<45 anosIdade

35,430Feminino

0,7537,581MasculinoGênero

p
Sobrevida 
em 3 anos (%)

nCategoriaVariável

Tabela 11 – Análise univariada de sobrevida específica por câncer de acordo com 
variáveis demográficas, clínicas e expressão do EGFR, VEGF, MMP-2 e MMP-9
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26,532Positivas/exíguas

0,7938,779LivresMargens cirúrgicas

0,1566,316NegativoMMP-9

32,391Positivo

0,8637,622NegativoVEGF

35,888Positivo

51,242> 1 ano

0,00164,324NegativoEGFR

27,282Positivo

0,8347,220NegativoMMP-2

33,268Positivo

0,0442,331rEC I/IIEstádio Clínico da 
recidiva

31,280rEC III/IV

0,0129,669< 1 anoIntervalo livre de doença

30,133Orofaringe

40,268Cavidade Oral

0,8437,510LábioLocal do Tumor

20,730> 60 anos

45,97545-60 anos

0,0206<45 anosIdade

35,430Feminino

0,7537,581MasculinoGênero

p
Sobrevida 
em 3 anos (%)

nCategoriaVariável

Tabela 11 – Análise univariada de sobrevida específica por câncer de acordo com 
variáveis demográficas, clínicas e expressão do EGFR, VEGF, MMP-2 e MMP-9
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Em análise multivariada apenas o intervalo livre de doença e a 

expressão de EGFR foram associadas a maior risco de óbito. Pacientes com 

intervalo livre de doença superior a 1 ano e que não expressaram EGFR 

apresentaram melhor prognóstico. A Tabela 12 apresenta essas variáveis e 

o risco relativo (hazard ratio) a elas associado. 

 

 

1,05-3,691,97< 1 ano

Referência1,0> 1 anoIntervalo livre de 
doença

1,56-11,284,20Positivo Forte

1,52-10,363,97Positivo Fraco

Referência1,0NegativoEGFR

Intervalo de 
ConfiançaRisco relativoCategoriaVariável

Tabela 12 – Análise Multivariada de sobrevida
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foram analisadas as taxas de sobrevida para os pacientes 

considerados de melhor e de pior prognóstico, de acordo com o resultado 

obtido pela análise multivariada. Para os pacientes que apresentaram 

recidivas tardias (ILD > 1ano) e EGFR negativo, considerados de melhor 

prognóstico e que compunham um grupo de 11 pacientes, a sobrevida global 

em 3 anos foi de 65,5% e a sobrevida específica por câncer foi de 80%. Para 
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os pacientes com recidivas precoces (ILD< 1 ano) e EGFR positivo, (pior 

prognóstico), foram 54 pacientes, a sobrevida global em 3 anos foi de 16,4% 

e a sobrevida específica por câncer foi de 20,7%. Se for considerado ainda o 

estádio clínico da recidiva, variável significativa em análise univariada, e 

forem agrupados então os pacientes com os piores fatores prognósticos (ILD 

< 1ano, rEC III ou IV e EGFR positivo), compondo um grupo de 41 

pacientes, será encontrada uma taxa de sobrevida global em 3 anos de 

14,4% e taxa de sobrevida específica por câncer de 19,5%. Nesse último 

grupo de pacientes, apenas 3 estavam vivos e sem doença ao final do 

seguimento.   
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5 DISCUSSÃO 

 

 

 Os portadores de carcinomas recidivados da boca ou da orofaringe 

constituem-se em um desafio para a equipe médica que realiza seu 

seguimento clínico. Quando ocorre recidiva local ou loco-regional dessas 

neoplasias, muitas vezes o diagnóstico é difícil. A fibrose, decorrente do 

tratamento inicial, dificulta, em muitos casos, o diagnóstico precoce de uma 

recidiva. Os exames clínico e endoscópico geralmente são menos acurados, 

em decorrência de alterações clínicas como a dor crônica, ou de limitações 

anatômicas para o exame, como por exemplo o trismo. A definição da 

ressecabilidade em muitos casos não é possível com base apenas em 

dados clínicos e radiológicos. A melhor conduta terapêutica para esses 

pacientes, tem sido considerada a cirurgia de resgate, a despeito dos 

resultados modestos de sobrevida11,18.  

 O tratamento prévio não apresentou impacto sobre o prognóstico nessa 

série de pacientes. Apesar do melhor resultado de sobrevida para aqueles 

submetidos à cirurgia isoladamente (49,8% de sobrevida específica por 

câncer em 3 anos),  essa diferença não se mostrou significativa. Este estudo 

sugere que, mesmo para pacientes submetidos a tratamento prévio com 

cirurgia e radioterapia adjuvante, a cirurgia de resgate pode ser oferecida 

como alternativa terapêutica. Para alguns autores,79-80 não há indicação de 

qualquer tratamento de resgate para esses pacientes, pois já foram 

utilizadas previamente as melhores estratégias terapêuticas. Evidentemente, 
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essa parece ser uma estratégia equivocada já que um grupo selecionado de 

pacientes pode realmente beneficiar-se do tratamento cirúrgico11. 

 O intervalo livre de doença, variável que em estudo prévio mostrou-se 

significativa para definição dos resultados de sobrevida11,18, na maioria dos 

casos foi inferior a 1 ano. Em muitos pacientes submetidos à radioterapia, na 

verdade esse intervalo foi nulo, isto é, houve persistência de doença devido 

à falta de resposta ao tratamento. 

 Para os pacientes com recidivas precoces ou persistência da doença, 

outros estudos81-82 demonstraram que as chances de sobrevida e mesmo 

controle loco-regional são menores em comparação aos pacientes que 

alcançam períodos de sobrevida livre de doença mais prolongados. Para 

essa casuística, o intervalo livre de doença também foi confirmado como 

variável decisiva para o resultado do tratamento, sendo que os pacientes 

com recidivas em intervalo inferior a 1 ano do tratamento inicial 

apresentaram pior prognóstico. No entanto, a cirurgia de resgate é 

considerada, por alguns autores, a única modalidade terapêutica com 

intenção curativa que pode ser oferecida para a maioria desses pacientes11-

12.  

 O desafio imposto ao cirurgião de cabeça e pescoço, ao radioterapeuta 

e ao oncologista clínico é decidir para quais pacientes deve ser oferecida a 

cirurgia de resgate, quando se leva em consideração que o prognóstico 

desses pacientes é reservado83, a morbidade da cirurgia de resgate é 

elevada12,84 e os custos envolvidos nesses procedimentos podem ser 

maiores que os de outras alternativas de tratamento12. 
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 Apesar dos problemas já apontados anteriormente, a cirurgia de 

resgate oferece aos pacientes elegíveis (aqueles com tumores ressecáveis e 

que se apresentem em condições clínicas favoráveis - Karnofsky 

Performance Status [KPS] >70) uma maior chance de controle loco regional 

e sobrevida que as outras alternativas terapêuticas11-12. 

 A escolha entre cirurgia de resgate ou tratamento paliativo pode ser 

tomada com base nas variáveis clínicas que reconhecidamente têm impacto 

no prognóstico: estádio clínico da recidiva (rEC) e intervalo livre de doença 

(ILD). Pacientes com doença em estádio clínico inicial (rEC I e II) e recidivas 

com ILD superior a um ano são considerados de melhor prognóstico e há 

poucas objeções à indicação de uma cirurgia de resgate. Entretanto, para 

aqueles com ILD inferior a um ano e recidivas com estádio avançado (rEC III 

e IV), apesar da cirurgia de resgate ser a única possibilidade atual de 

tratamento com intenção curativa, a  sua indicação permanece 

controversa85. Uma vez que os indicadores prognósticos clínicos e 

anatomopatológicos não são suficientes para aprimorar o processo de 

decisão clínica; é necessário investigar  novos elementos para fundamentar 

essa decisão. O estudo de marcadores biológicos, nesta tese de 

doutoramento, visa a contribuir para a definição da melhor terapêutica a ser 

empregada para esse grupo de pacientes.  

 A expressão do receptor para o fator de crescimento epidérmico 

(EGFR) foi associada ao prognóstico nessa amostra. Pacientes que não 

expresssavam EGFR apresentaram melhor resultado após a cirurgia de 

resgate, com sobrevida específica por câncer de 64,3% em 3 anos, 
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enquanto aqueles que expressaram essa proteína alcançaram sobrevida em 

3 anos de apenas 27,2%. A expressão elevada do EGFR foi associada ao 

aumento de até 4,2 vezes no risco de óbito em análise multivariada. 

 Ang et al.50 avaliaram a influência da expressão imunoistoquímica do 

EGFR em pacientes portadores de carcinomas de cabeça e pescoço 

tratados com radioterapia como parte de um estudo fase III conduzido pelo 

RTOG (Radiation Therapy Oncology Group). Foram avaliados 155 pacientes 

portadores de tumores de cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e laringe.  A 

expressão elevada do EGFR teve relação direta com o resultado do 

tratamento, sendo associada a pior resultado de sobrevida global e 

sobrevida livre de doença, além de pior resultado em controle loco-regional. 

Em análise multivariada a expresão elevada desse receptor foi um fator 

independente significativo para o prognóstico. 

 Chen et al.49 estudaram a expressão do EGFR e sua relação com o 

prognóstico, em uma amostra de 59 pacientes portadores de CEC de 

cavidade oral tratados com cirurgia associada à radioterapia para casos 

considerados com maior risco de recidiva. Hiper-expressão do EGFR foi 

associado a piores resultados de sobrevida global em análise univariada e 

multivariada. Nesse estudo também foi verificada uma relação direta entre 

hiper-expressão de EGFR e parâmetros clínicos como estádios T e N e 

presença de extravazamento capsular da metástase linfonodal. Demiral et al. 

também demonstraram associação entre a expressão do EGFR com pior 

prognóstico para pacientes portadores de CEC de laringe86. 
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 O pior prognóstico dos pacientes portadores de CEC de cabeça e 

pescoço, com elevada expressão de EGFR, pode ter relação com 

resistência ao tratamento com radioterapia. Com base nessa hipótese, foi 

conduzido um estudo fase III, comparando radioterapia (RT) exclusiva e RT 

associada a um anticorpo anti-EGFR, o cetuximab, para portadores de CEC 

de orofaringe, laringe ou hipofaringe em estádios clínicos III ou IV74. Foram 

recrutados para o estudo 213 pacientes no braço controle (radioterapia 

exclusiva) e 211 pacientes para o braço que associava cetuximab à 

radioterapia. O perfil de expressão por imunoistoquímica do EGFR foi 

semelhante nos dois grupos. Houve melhor controle loco-regional, melhor 

sobrevida livre de progressão de doença e melhor sobrevida global para 

pacientes do braço do estudo sob investigação: associação de radioterapia 

com cetuximab. Esse estudo vem ratificar a importância do EGFR no 

prognóstico de pacientes portadores de CEC de cabeça e pescoço, além de 

demonstrar a eficácia da estratégia utilizada para tratamento de um grupo 

específico de pacientes que teria pior prognóstico, se fosse tratado apenas 

com a modalidade terapêutica escolhida nesse ensaio clínico – radioterapia 

exclusiva74.  

 A análise da expressão do EGFR, por meio de exame 

imunoistoquímico, no espécime da biópsia da recidiva, pode ser útil para a 

definição terapêutica de pacientes portadores de CEC recidivado localmente 

de boca e orofaringe. Este parece ser o primeiro estudo que avalia o impacto 

desse marcador no prognóstico nesse grupo  específico de pacientes. Os 

outros estudos a que tivemos acesso não estudaram pacientes portadores 
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de tumores recidivados. Confirmamos o mau prognóstico desses pacientes 

como verificado nos estudos com pacientes sem tratamento prévio. O exame 

imunoistoquímico para avaliar a expressão do EGFR pode ser útil para 

selecionar pacientes candidatos à cirurgia de resgate. Aqueles que não 

expressam essa proteína podem alcançar melhores resultados de sobrevida, 

já os que hiperexpressam o EGFR apresentam pior prognóstico e são piores 

candidatos para esses procedimentos. 

 Nessa amostra de pacientes a expressão das metaloproteinases 2 e 9 

estava presente na maioria dos tumores e houve uma relação da sua hiper-

expressão com os resultados do tratamento. Pacientes com tumores, que 

expressaram essas proteínas, obtiveram resultados piores de sobrevida. 

Entretanto, para ambas as enzimas essa diferença não alcançou 

significância estatística. 

 Kim et al.36 avaliaram 38 pacientes com carcinomas de língua de forma 

retrospectiva e verificaram que a hiperexpressão das Metaloproteinases 2 e 

9 ocorreu na maioria dos seus pacientes, mas não houve correlação com os 

dados de sobrevida e controle loco-regional. Katayama et al.31, igualmente 

não verificaram associação da hiperexpressão da MMP-2 por 

imunoistoquímica e o prognóstico de 53 pacientes portadores de carcinomas 

de cavidade oral. Nessa mesma série, pacientes com elevada expressão de 

MMP-9 obtiveram piores resultados de sobrevida específica por câncer 

quando comparados com aqueles sem qualquer expressão. Yorioka et al.35 

encontraram uma correlação entre atividade enzimática elevada das MMPs-

2 e 9 e a sobrevida livre de doença em carcinomas de boca. 

 



 63

 Ruokolainen et al.87 estudaram o nível sérico da MMP-9 em 67 

pacientes portadores de CEC de cabeça e pescoço e verificaram que 

pacientes com elevados níveis séricos dessa proteína apresentaram 

sobrevida específica por câncer inferior (40% em 5 anos) aos pacientes com 

baixos níveis séricos (69% em 5 anos), essa diferença apresentou diferença 

estatisticamente significativa.  

 Alguns ensaios clínicos foram publicados com a utilização de inibidores 

das MMPs para o tratamento de neoplasias malignas, no entanto 

apresentaram resultados pouco promissores. Levin et al.88, conduziram um 

estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego e controlado para avaliar o 

impacto de um inibidor das MMPs (marimastat) no tratamento do 

glioblastoma multiforme. Os autores não verificaram qualquer benefício na 

duração do tempo de sobrevida, nem na qualidade de vida entre os dois 

grupos. Um estudo fase II, avaliando a eficácia dessa mesma droga em 

melanoma cutâneo, verificou apenas atividade modesta desse inibidor das 

MMPs contra essa neoplasia maligna89.  

 A hiperexpressão do VEGF é verificada na maioria dos estudos que 

analisam essa proteína em carcinoma de cabeça e pescoço66. Kyzas et al.90, 

avaliaram a expressão do VEGF em 36 pacientes portadores de carcinomas 

de boca e de laringe. Verificaram que essa proteína, quando hiperexpressa, 

era associada a maior risco de óbito em análise multivariada, sendo a única 

variável independente para a definição do prognóstico. 

 Foi publicada, recentemente, uma meta-análise66 de estudos que 

relacionam o VEGF com carcinomas de vias aerodigestivas superiores. 
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Confirmou-se a relação da expressão elevada desse fator de crescimento, 

por meio de exame imunoistoquímico, com os resultados de sobrevida 

desses pacientes, sendo a hiperexpressão do VEGF associada a pior 

prognóstico. 

 Neste estudo, não houve diferenças significativas nos resultados de 

sobrevida específica por câncer entre pacientes que expressaram ou que 

não expressaram VEGF. Essa proteína tem uma associação clara, nos 

estudos publicados, com o estádio N66. Neste estudo só foram incluídos 

pacientes com tumores em estádio clínico N0, além disso, a literatura 

apresenta a associação do VEGF com o prognóstico de pacientes não 

submetidos a tratamento previamente, enquanto nessa amostra estão 

incluídos apenas pacientes com tumores recidivados e submetidos a 

tratamento de resgate com intenção curativa.  

 Em um estudo realizado no Hospital do Câncer AC Camargo91 com 

pacientes portadores de CEC de cabeça e pescoço sem tratamento prévio, 

que está incluído na meta-análise de Kyzas et al.66, foi confirmada a relação 

desse marcador com o prognóstico. Na maioria dos casos dessa amostra 

havia metástases para linfonodos cervicais no momento do diagnóstico. 

Esses dados de estudo anterior, com pacientes não tratados previamente, e 

que foram avaliados em nossa instituição, quando comparados com os 

dados negativos desse estudo, podem sugerir que o VEGF é um marcador 

mais importante para definição do prognóstico no tumor primário, 

principalmente para aqueles com metástases cervicais. 
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 Entre os 32 pacientes onde foi possível avaliar a expressão dos 

marcadores no tumor primário e na recidiva, houve uma tendência de maior 

percentual de expressão elevada dessas proteínas na recidiva que nos 

tumores primários, ou seja, o tumor primário pode não expressar 

determinado marcador e o tumor recidivado expressá-lo. Essa diferença de 

expressão foi mais significativa na avaliação do EGFR. O estudo desse 

marcador na biópsia dos tumores recidivados pode ser significativo para a 

definição da conduta terapêutica, visto que a expressão do mesmo pode 

sofrer alterações como demonstrado nessa amostra de pacientes, sugerindo 

que clones resistentes ao tratamento inicial podem ser os responsáveis pela 

recidiva. Com base nos resultados desse estudo, sugere-se que o exame 

imunoistoquímico para detecção da expressão do EGFR seja feito no 

espécime da biópsia do tumor recidivado, para que seja utilizado como 

auxiliar na definição da melhor conduta terapêutica para esses pacientes, 

com o intuito de selecionar os melhores candidatos para o melhor tratamento 

com intenção curativa – a cirurgia de resgate. 

 A pergunta que suscitou essa tese de doutoramento foi: Os resultados 

do tratamento em relação à sobrevida, compensam a morbidade e os custos 

associados às cirurgias de resgate para todos os pacientes com tumores 

ressecáveis, ou apenas para um grupo selecionado de portadores de 

recidivas locais de CEC de boca e orofaringe? 

 Este estudo nos oferece algumas ferramentas importantes para decidir 

a conduta frente a esses pacientes e responder a essa pergunta.  Os 

resultados deste estudo sugerem que os pacientes portadores de recidivas 
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locais de carcinomas de boca e orofaringe podem ser estratificados entre 

pacientes de melhor e pior prognóstico com base em informações clínicas 

simples e disponíveis ao diagnóstico (estádio clínico da recidiva e intervalo 

livre de doença) que associadas ao exame imunoistoquímico do EGFR, 

podem ser muito úteis na definição da melhor conduta terapêutica. Sendo 

assim, sugerimos o seguinte algoritmo (Figura 18) para pacientes portadores 

de recidiva local de carcinomas epidermóides ressecáveis de boca e 

orofaringe:  

Recidiva Local

ILD > 1ano ILD < 1ano

rEC I e II rEC III e IV

EGFR
positivo

EGFR
negativo

Cirurgia Cirurgia Cirurgia Cirurgia + anti-EGFR?
Tratamento paliativo?
Tratamento suporte?

 

 
Legenda: ILD, intervalo livre de doença; rEC, estádio clínico da recidiva 
 
Figura 18 - Proposta de algoritmo de conduta em pacientes portadores de 
recidiva local de carcinoma de boca e orofaringe. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

1. O intervalo livre de doença foi a variável clínica mais importante nesta 

amostra de pacientes para definição do risco de recorrência e óbito. 

Pacientes que apresentaram recidivas precoces, antes de 1 ano do 

tratamento inicial, tiveram pior prognóstico; 

2. O EGFR, quando avaliado por imunoistoquímica, demonstrou neste 

estudo, ser um marcador de prognóstico para pacientes com doença 

recidivada submetidos à cirurgia de resgate. A expressão elevada 

dessa proteína foi associada a maior risco de óbito; 

3. As metaloproteinases 2 e 9 apresentam taxa elevada de 

hiperexpressão em carcinomas de boca e orofaringe recidivados 

localmente. Os pacientes que não apresentam expressão dessas 

proteínas tendem a alcançar melhor resultado de sobrevida, porém as 

diferenças nas taxas de sobrevida não alcançaram significância 

estatística; 

4. O VEGF apresentou-se hiperexpresso em 80% dos pacientes dessa 

amostra e não houve diferença significativa nos resultados de 

sobrevida entre os que expressaram essa proteína e aqueles com 

ausência de expressão desse marcador. 
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