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1) RESUMO 
 
Introdução: a disfunção de proteínas que atuam no controle do ciclo 

celular está diretamente relacionada ao processo inicial de tumorigênese. A 

expressão de ciclina A em tumores de mama está relacionada à menor 

sobrevida livre de doença (SLD) e também à menor sobrevida global (SG). Da 

mesma maneira, a reduzida expressão de p27 em tumores de mama está 

relacionada à pior prognóstico. Ambas as alterações têm sido relacionadas 

com tumores de alto grau histológico, maior diâmetro no momento do 

diagnóstico e expressão de c-erb-B2. Não há dados referentes à resposta 

clínica destes tumores ao tratamento neoadjuvante.  

Objetivos: o objetivo deste estudo foi analisar as taxas de 

positividade de expressão de ciclina A e proteína p27 em tumores de mama 

localmente avançados, antes e após quimioterapia neoadjuvante com 

Docetaxel (75 mg/m2) e Epirrubicina (60 mg/m2), a relação delas com resposta 

ao tratamento, SLD e SG.  

Metodologia: foram incluídas 92 pacientes tratadas no período entre 

janeiro de 1998 e dezembro de 2004, com aplicação de pelo menos dois ciclos 

de quimioterapia neoadjuvante a cada 21 dias e submetidas à cirurgia para 

tratamento loco-regional. A análise da expressão de ciclina A e p27 foi feita por 

meio de imunohistoquímica, tendo sido considerados positivos os casos com 

expressão acima de 30 e 50%, respectivamente.  

Resultados: a mediana do número de ciclos de quimioterapia 

neoadjuvante foi de três (variando entre 2 e 7) e do tempo de seguimento de 40 

meses (11 – 100). Observamos positividade de ciclina A antes da quimioterapia 

em 27 pacientes (29,3%) e de p27 em 42 pacientes (45,7%). Após a 

quimioterapia, a positividade para ciclina A foi de 16,3% (15 pacientes) e de 
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p27 de 29,3% (27 pacientes). A expressão de p27 não foi preditiva de resposta 

clínica ou patológica, SLD e SG. As taxas de resposta clínica foram iguais nas 

pacientes com e sem expressão de ciclina A antes da quimioterapia e a 

resposta patológica também foi semelhante. A manutenção de expressão de 

ciclina A após a quimioterapia esteve associada à menor resposta clínica 

completa (6,7 x 27,3%, p = 0,04), mas não à resposta patológica. Também 

esteve relacionada à menor SLD (p = 0,006) e à menor SG (p = 0,003). Não 

observamos relação entre expressão de ciclina A e p27 com acometimento 

ganglionar, grau histológico, receptores hormonais e c-erb-B2, diâmetro 

tumoral e estadio clínico. Na análise multivariada, a idade de menos de 41 

anos no diagnóstico, acometimento de dois ou mais gânglios axilares e a 

expressão de ciclina A após a quimioterapia foram os fatores relacionados á 

óbito pela doença.  

Conclusões: observamos que a manutenção de expressão de ciclina 

A em tumores de mama localmente avançados após a quimioterapia 

neoadjuvante está relacionada à pior SLD e SG. Estes achados podem ser 

explicados pelo fato da expressão desta proteína identificar um grupo de 

tumores com alto índice de proliferação e maior agressividade. No nosso 

estudo, a expressão de p27 não foi preditiva de resposta ao tratamento 

neoadjuvante, SLD ou SG.   
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2) ABSTRACT 

Introduction: the dysfunction in proteins that act controlling role in the 

cell cycle is directly related to oncogenesis initial processes. Cyclin A high 

expression in breast tumors is related to poor Disease Free Survival (DFS) and 

Global Survival (GS). Breast tumors lacking p27 expression are also related to 

worse prognosis. Both are associated with high grade tumors, larger diameters 

at diagnosis and higher c-erb-B2 expression. There are no available data 

comparing these proteins to clinical response in neoadjuvant therapy setting. 

Objectives: the purpose of our study is analyze the positivity rates of 

cyclin A and p27 expression in locally advanced breast cancer (LABC), before 

and after neoadjuvant chemotherapy (NCT) with Docetaxel (75 mg/m2) and 

Epirrubicin (60 mg/m2), their relation to treatment response, DFS and GS. 

Methods: ninety two patients were included between 1998 and 2004. 

They received at least two chemotherapy courses with 21 days intervals and 

were submitted to surgery, as local therapy, followed by radiotherapy if treated 

with breast conservative surgery. The expression of cyclin A and p27 were 

evaluated through immunohistochemistry and only cases with expression higher 

than 30 and 50% (respectively) were considered positives.  

Results: the median chemotherapy cycle number was three (2 – 7) 

and the median follow-up time was 40 months (11 – 100). We observed cyclin A 

positivity before NCT in 27 patients (29,3%) and p27 in 42 (45,7%). After NCT, 

the positivity rates for cyclin A and p 27 were 16,3% (15 patients) and 29,3% 

(27 patients), respectively. The p27 expression was not predictive of clinical 

response, pathological response, DFS or GS. Cyclin A expression before 

chemo was also not predictive of clinical or pathological response. Expression 

of cyclin A after neoadjuvant therapy was associated to poorer clinical response 
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(6,7 x 27,3%, p = 0,04) but not to pathological response. The maintenance of 

cyclin A expression after chemotherapy was also related to poor DFS (p = 

0,006) and GS (p = 0,003). We were not able to find any relation between cyclin 

A and p27 expression and node status, histological grade, hormone receptors, 

c-erb-B2, tumor diameter and clinical staging. In multivariate analysis, age 

before 41 years, two or more positive lymph nodes and cyclin A expression 

were related to death by cancer.  

Conclusion: we concluded that p27 expression was not predictive of 

neoadjuvant response, DFS or GS. In contrary, the maintenance of cyclin A 

expression in LABC after neoadjuvant chemotherapy is predictive of worse 

prognosis, poor DFS and GS. This is probably due to these tumors high 

proliferation and aggressiveness.  
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3) INTRODUÇÃO 

3.1) HISTÓRICO DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA 

O câncer que afeta a mama tem grande importância, devido tanto ao 

seu papel na morbidade e mortalidade feminina como pelos efeitos 

psicológicos que implica às pacientes acometidas, já que a doença tem muita 

ligação com a imagem de mutilação e sofrimento. É relativamente rara em 

pacientes com menos de 35 anos, porém, acima desta faixa etária sua 

incidência tem aumentado progressivamente e representa, em todo o mundo, 

uma das principais causas de morte na população feminina. As estatísticas 

indicam o aumento de sua freqüência no Brasil (INCa-2006).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nas décadas de 

60 e 70 foi registrado aumento de 10 vezes nas taxas de incidência, ajustadas 

por idade, de câncer de mama nos registros de base populacional em vários 

continentes. Já é documentado também o aumento no risco de mulheres 

migrantes de áreas de baixo risco para áreas de risco alto, mostrando a 

provável influência de fatores ambientais na gênese da doença. A Sociedade 

Americana de Cancerologia, nos Estados Unidos, aponta que uma em cada 10 

mulheres tem a probabilidade de desenvolver câncer de mama durante alguma 

época de sua vida (INCa-2006). 

Apesar dos esforços e avanços no rastreamento da doença, no 

Brasil, a taxa de pacientes com tumores localmente avançados no momento do 

diagnóstico ainda se mantém entre 30 e 50% dos casos (INCa – 2006). 

Entende-se por câncer de mama localmente avançado (CMLA) lesões 

classificadas como estadios 2b, 3a e 3b, excluindo-se os casos com doença 

sistêmica comprovada estadio 4 (União Internacional contra o Câncer - UICC, 

1992).  
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Por muito tempo, a terapia padrão para a doença nestes estágios era 

baseada no tratamento loco-regional radical nos casos de tumores operáveis 

(mastectomia radical, supra-radical e radical modificada) ou radioterapia 

(seguida ou não de cirurgia) nos casos inoperáveis (Sabel et al, 2006). Em 

decorrência do grande número de falhas terapêuticas, principalmente no 

controle da disseminação da doença, essa modalidade de tratamento vem 

sendo abandonada e substituída pelo tratamento sistêmico, com quimio ou 

hormonioterapia neoadjuvante (Sadetzki et al, 2005). 

As pacientes classificadas neste grupo constituem uma população 

heterogênea em relação ao prognóstico, pois há muitas variáveis 

independentes como: acometimento metastático de gânglios linfáticos axilares, 

grau histológico tumoral e idade da paciente, de forma que não é possível uma 

predição exata do prognóstico nestes casos. Nos estudos iniciais com CMLA a 

sobrevida global em cinco anos, com tratamento cirúrgico exclusivo, variava 

entre 13 e 24%, como no trabalho de Rubens et al, em 1977. Isso demonstra 

que a exeqüibilidade da cirurgia, isoladamente, não confere controle adequado 

da doença, uma vez que a letalidade do câncer de mama está mais 

relacionada à disseminação da doença. 

 Com o desenvolvimento dos agentes antiblásticos, a quimioterapia 

tornou-se arma útil no controle da doença, pois atua na destruição de 

micrometástases que supostamente estão presentes por ocasião do 

diagnóstico. Assim, tornou-se possível acrescentar à abordagem loco-regional 

(cirurgia e radioterapia) o tratamento sistêmico. Esta associação de cirurgia, 

radioterapia e quimioterapia adjuvante levou a um aumento substancial na 

sobrevida global (Guarneri et al, 2007). 
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O tratamento conservador (retirada do tumor com margens de 

segurança, linfadenectomia axilar, radioterapia no tecido mamário restante e 

quimioterapia adjuvante) vem ganhando importância a partir dos estudos da 

National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP, protocolo B - 06) 

que demonstraram controle loco-regional eficiente com tratamento conservador 

do câncer de mama inicial, sem que houvesse diminuição da sobrevida global 

das pacientes (Fisher et al, 1993).  

Na última década difundiu-se o uso da quimioterapia neoadjuvante 

ou primária, que consiste na administração de quimioterápicos antes do 

procedimento cirúrgico, com três objetivos principais: reduzir as dimensões do 

tumor e possibilitar tratamento local adequado sem que seja necessária a 

ressecção total da mama; avaliar a resposta tumoral aos agentes empregados 

(teste “in vivo” de sensibilidade) e iniciar o tratamento sistêmico precocemente. 

Isto tem permitido a realização de cirurgias conservadoras da mama com 

segurança, melhores resultados estéticos, sem haver prejuízo para a sobrevida 

e com índice de recidivas locais comparável ao tratamento cirúrgico radical no 

seguimento em longo prazo (Sadetsky et al, 2005). 

Os esquemas terapêuticos utilizados atualmente baseiam-se na 

administração de drogas combinadas (poliquimioterapia), sendo que as 

associações de 5-fluorouracil, antracíclicos (doxorrubicina ou epirrubicina) e 

ciclofosfamida (esquemas FAC ou FEC) são os esquemas padrão, com taxas 

de resposta próximas a 80% dos casos (Coskun et al, 2003; Symmans et al, 

2007). Mais recentemente, os taxanes (docetaxel e paclitaxel) associados ou 

não com epirrubicina, vêm sendo utilizados como nova opção terapêutica, 

apresentando melhores índices de resposta ao tratamento: em torno de 88% 

de respostas parcial e completa (Hortobagyi GN, 2001; Dieras et al, 2004).  
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Vários fatores têm sido investigados com o objetivo de se descobrir 

preditores de resposta ao tratamento e de prognóstico. Como exemplo, 

podemos citar a alteração na codificação do gene da proteína p53, que no caso 

de pacientes com tumores de mama, relaciona-se à ausência de receptores 

hormonais e alto grau nuclear, o que leva a um pior prognóstico. Além disso, a 

mutação do p53 é a alteração genética mais comum nas células mamárias 

tumorais, podendo ocorrer em até metade dos casos (Lacroix et al, 2006).  

Outro marcador prognóstico importante é a superexpressão do gene 

HER-2. Sua amplificação está relacionada a mau prognóstico, com diminuição 

da sobrevida livre de doença e sobrevida global (Tiezzi et al, 2007). Isso é 

ainda mais notável quando a superexpressão está associada à negatividade 

para receptores hormonais, constituindo o tumor triplo negativo (Zadrozny et al, 

2002; Yamashita et al, 2003). Além disso, pacientes que têm tumores com 

amplificação do gene HER-2 têm maiores benefícios com esquemas 

quimioterápicos que contenham antraciclinas, particularmente em doses mais 

elevadas (doxorrubicina 60 mg/m2 ou epirrubicina 75 mg/m2) do que os que 

contêm quimioterápicos tradicionais como: metotrexate, ciclofosfamida e 

fluorouracil (Pritchard et al, 2006). Nestas pacientes, há ainda vantagens já 

comprovadas (aumento da sobrevida global) com uso de anticorpos 

monoclonais contra células tumorais que expressem c-erb-B2, havendo 

atualmente a indicação de adjuvância com Trastuzumab (Herceptin®) por um 

ano, após a quimioterapia (Piccart-Gebhart et al, 2005). 

Na busca desses novos marcadores, têm sido estudadas proteínas 

responsáveis pelo controle do ciclo celular. Dentre estas, são de destaque as 

ciclinas, família de proteínas que em situações fisiológicas agem iniciando a 

preparação celular para a síntese de material genético e multiplicação, mas 
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quando estão superexpressas no tecido mamário têm ligação com aumento da 

incidência de tumores.  

 

3.2) CINÉTICA CELULAR 

O ciclo celular compreende um conjunto de eventos, tanto para 

manutenção da célula em repouso, quanto para o desencadeamento de 

eventos ordenados que culminam com divisão da mesma em duas células 

filhas idênticas (mitose). Isto é fundamental para a manutenção fisiológica dos 

tecidos, pois é o mecanismo de reposição das células mortas. Da mesma 

forma, também atua como resposta (adaptação) a estímulos exógenos de 

estresse sobre o micro ambiente celular. Em tecidos não neoplásicos, a maior 

parte das células mantêm-se em estado de repouso e assim permanecem por 

tempo indeterminado, até que recebam estímulos suficientes para entrar 

novamente no processo de replicação, conhecidos como estresse extrínseco 

de replicação (Kastan et al, 2004). Quando estes estímulos ocorrem, a célula 

então entra num processo de mudanças que a prepara para a divisão, ou seja, 

ocorre a entrada no ciclo celular. O ciclo celular é um processo contínuo, mas 

pode ser didaticamente subdividido em fases: 

- Gap 1 (G1): intervalo entre a mitose que ocorreu anteriormente e a 

fase de síntese de DNA para a próxima divisão; 

- S (Síntese): fase na qual ocorre a produção de material genético no 

núcleo (duplicação das fitas de DNA); 

- Gap 2 (G2): intervalo entre a síntese do material genético e a 

divisão propriamente dita; 

- M (Mitose): ocorre separação dos cromossomos duplicados e 

divisão do citoplasma (citoquinese); 
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- G0 (Zero): compreende a fase das células em repouso (ou 

quiescência). Neste estágio, elas têm seu metabolismo voltado apenas para a 

homeostase (manutenção do equilíbrio celular e realização das funções 

celulares básicas, que variam de acordo com o tecido). 

 

Figura 1: esquema representando a seqüência das fases do ciclo celular, sem haver 
relação com a proporção de tempo que dura cada fase (adaptado de Leland et al, 
2001). 
 

 

 

As fases G1, S e G2 compreendem em torno de 90% do tempo total 

deste ciclo. Células ativamente no processo de divisão entram em mitose a 

cada 16 ou 24 horas, sendo que o processo mitótico dura cerca de 1 a 2 horas 

(Alberts et al, 1997). 

Os estímulos que levam células em G0 a entrar no ciclo celular 

podem ser vários e de diferentes naturezas, como por exemplo: radiação, 

agentes químicos e hipóxia tecidual. Caso este estresse provoque lesões em 

pontos específicos no DNA o processo divisional pode ser iniciado (Kastan et 
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al, 2004). Assim, o balanço entre a célula que deve permanecer em processo 

de multiplicação e daquela que deve ter este processo interrompido é 

fundamental para a estabilidade do tecido nas condições fisiológicas.  

 

3.3) A PROGRESSÃO DA CÉLULA NO CICLO 

A entrada da célula no ciclo é dependente da síntese, expressão e 

funcionamento de proteínas específicas, os “fatores de competência” (fatores 

de crescimento que tornam a célula em G zero ou G1 competentes para 

replicar DNA) e “fatores de progressão” (estimulam diretamente a síntese de 

DNA em células competentes). O início do processo ocorre após a ligação de 

um fator de crescimento a um receptor específico (intracelular ou de 

membrana). Alguns fatores de crescimento já foram há muito tempo 

relacionados ao câncer de mama, como os fatores de crescimento epidérmico 

(Epidermal Growth Factor ou EGF) e os fatores transformadores do 

crescimento (Transforming Growth Factor ou TGF), (Salomon et al, 1984; Smith 

et al, 1995).  

Estes fatores têm em comum o fato de acoplar-se aos seus 

receptores específicos e com isso provocar sua ativação em quinases 

(capacidade de adicionar radicais fosfato às substâncias alvo, mudando sua 

conformação tridimensional e alterando sua função). A partir daí, ocorre uma 

cadeia de transmissão de sinais mediada por mensageiros secundários 

(substratos do receptor ativado) situados na superfície interna da membrana 

celular como: fosfolipases, proteínas ligadoras de GTP e serina/treonina 

quinases (Caldon et al, 2006). 

Dentre os mensageiros secundários que são substratos do complexo 

Fator de Crescimento/Receptor ativo, os mais importantes são um grupo de 
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quinases dependentes de ciclinas, as CDK (Cyclin Dependent Kinases). Estas 

enzimas, para adquirir sua propriedade de fosforilação (quinases) devem 

formar dímeros com proteínas específicas da família das ciclinas. Assim, cada 

complexo ativo CDK/Ciclina é formado por duas subunidades, uma catalítica 

(CDK) e uma reguladora (ciclina), ligadas em sítios específicos (Graña & 

Reddy, 1995). 

A ligação da ciclina à CDK potencializa em até 40.000 vezes a ação 

quinase desta que, assim, passa a adicionar radicais fosfato rapidamente aos 

seus substratos. Cada ciclina tem afinidade por CDKs específicas para a 

formação do dímero ativo, que fosforila  proteínas envolvidas na duplicação do 

DNA e na formação dos fusos mitóticos. Desta maneira, os sinais e processos 

organizados que disparam a divisão celular são controlados pela concentração 

intracelular a atividade das ciclinas (Sherr et al, 1994). 

Até hoje foram descritos onze tipos diferentes de ciclinas. Elas 

podem ser subdivididas em ciclinas de ação precoce ou ciclinas G1, que têm 

pico de produção nesta fase do ciclo e desencadeiam os sinais que provocam 

passagem da célula de G1 para a fase S. Há também as ciclinas tardias, com 

pico de concentração em G2 e ação direta no desencadeamento da mitose. Na 

categoria de ciclinas G1 estão as ciclinas D (D1, D2 e D3), que têm afinidade 

pelas CDKs 4 e 6 e a ciclinas E, específica para CDK 2. Na categoria das 

ciclinas tardias ou ciclinas G2/M há a ciclina A e ciclina B. As ciclinas precoces 

são agentes diretos no processo que induz a entrada da célula na seqüência 

de divisão, tornando a célula capaz de ultrapassar o ponto de restrição (“start”) 

da fase G1, ponto antes do qual a célula depende de fatores mitogênicos para 

se dividir. Ultrapassado este obstáculo, a célula está irreversivelmente no 

processo divisional e independe de novos fatores de gatilho. Além deste, 
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existem outros dois pontos de restrição ou pontos “R”, na transição entre a fase 

M e o próximo G1 e na transição G2/M. Este último é dependente de ciclinas 

de fase tardia (A e B), que asseguram os mecanismos necessários para que se 

desencadeie a síntese de material genético e se prossiga no processo 

divisional. Todos os pontos R asseguram que o ciclo celular não progrida caso 

haja defeitos genéticos graves, impedindo a multiplicação de células instáveis e 

formação de linhagens com potencial cancerígeno. Agem, portanto, como 

“checkpoints” no ciclo celular (Hartwell et al, 1992; Hartwell & Kastan, 1994). 

Percebe-se que os complexos CDK/Ciclinas atuam como engrenagens que 

acionam a progressão celular de uma fase do ciclo para outra. 

As proteínas-alvo dos complexos CDK/Ciclina dependem da ciclina 

associada ao complexo. Como em cada fase do ciclo predomina a 

concentração de diferentes tipos de ciclinas, espera-se que em cada fase do 

ciclo sejam ativadas proteínas-alvo diferentes, com desencadeamento de 

funções diferentes, necessárias para aquele momento específico do processo. 

A ativação das proteínas-alvo é resultante da ação quinase contínua dos 

complexos CDK/Ciclinas, e assim, no desenvolver do ciclo, há uma alternância 

entre aumento e diminuição de expressão de ciclinas, para que todo o 

processo siga uma seqüência definida. A diminuição da expressão das ciclinas 

ocasiona a diminuição na concentração de dímeros ativos, diminuição da 

fosforilação dos substratos e inativação destes (que passam a ser 

progressivamente alvos de fosfatases).  

Cada ciclina tem afinidade por uma CDK específica. No caso da 

ciclina A, ocorre ligação com a CDK 2, formando o complexo CDK 2/Ciclina A. 

A ação primária deste complexo ocorre da transição G2 – S, envolvendo as 

famílias de proteínas Rb (retinoblastoma) e E2F. A proteína Rb é codificada 
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pelo gene Rb, que em condições normais atua como supressor tumoral e é o 

principal substrato do complexo CDK/Ciclina A. A proteína por ele codificada 

permanece ligada a um fator de transcrição chamado E2F, formando um 

complexo metabolicamente inativo e que desta maneira não dá início à 

transcrição de genes necessários para o passo seguinte. No final da fase G2 

ocorre aumento da concentração de ciclina A e, por conseqüência, do 

complexo CDK 2/Ciclina A, que então passam a fosforilar a proteína Rb. A 

mudança conformacional provocada por esta fosforilação faz com que a 

proteína Rb perca a capacidade de ligação ao E2F, que livre, passa a 

transcrever genes essenciais para a síntese de DNA. Percebe-se, portanto, 

que a ativação da proteína Rb decorrente da ação do complexo CDK 2/Ciclina 

A faz com que a célula ultrapasse um ponto de restrição essencial para a 

síntese de DNA (Pagano et al, 1992). 

Como já foi dito, a expressão de diferentes ciclinas durante a 

progressão do ciclo celular é fundamental como desencadeante de passos 

específicos. Assim, é necessário haver controle da expressão dessas 

proteínas. Este controle pode ocorrer por três mecanismos: diminuição da 

concentração das ciclinas, desfosforilação da unidade catalítica do complexo 

CDK/Ciclina ou ligação do complexo CDK/Ciclina a proteínas inibidoras de 

quinase específica, as CKI (Cyclin Kinase Inibitor). Uma das mais importantes 

proteínas que atua na inibição dos complexos CDK/Ciclinas é a proteína p27, 

que é diretamente regulada pelo gene supressor tumoral p53. A proteína 

expressa pelo gene p53 é uma fosfoproteína nuclear que se liga a seqüências 

específicas do DNA e desencadeia processos de reparação cromossômica. Se 

tal reparo for insuficiente, a resposta celular é o aumento da expressão do p53, 

que então provoca a ativação da transcrição do gene p27. A proteína p27 se 
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liga ao complexo CDK/Ciclina formando compostos ternários inativos, 

impedindo a multiplicação celular ou até mesmo induzindo a apoptose. Assim, 

a alteração na função do p53 e o não controle deste ponto de restrição pode 

permitir crescimento de linhagens de células instáveis geneticamente. Com o 

funcionamento irregular do processo de reparação dependente da proteína 

p53, também são interrompidas as suas vias de degradação, havendo acúmulo 

intracelular da mesma. Portanto, a detecção de níveis aumentados de p53 por 

técnicas como imunohistoquímica evidencia superexpressão de p53 mutante 

(Syrjanen et al, 1993). 

Conforme a atuação quinase do complexo CDK 2/Ciclina A declina, 

diminui progressivamente a fração E2F livre. Esta proteína, quando ativa, é 

responsável pelo início da transcrição de genes essenciais para a progressão 

no ciclo e para a síntese de DNA como: histonas, o próprio gene da ciclina A, c-

myc e polimerases. Assim, a inativação do complexo CDK 2/Ciclina A promove 

menor disponibilidade de ciclina A livre e a ação metabólica do complexo 

diminui (Moroy et al, 2004). 

Outro mecanismo de inativação do complexo CDK 2/Ciclina A é 

através do sistema ubiquitina de degradação protéica, que atua por proteólise 

específica de proteínas-alvo e pode degradar o dímero CDK/Ciclina (Hoffee 

PA, 1998). 

Portanto, a progressão da célula através de G1 é resultado do 

balanço entre CDKs e CKIs. Quando a atividade CDK/Ciclina ultrapassa a 

capacidade de inibição de Rb, p53, p21 e p27, há inevitavelmente fosforilação 

do dímero Rb/E2F, com conseqüente ativação das vias de transcrição de 

divisão (Brentani MM, 2001). 
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3.4) O PAPEL DA CICLINA A E DA p27 NA ONCOGÊNESE 

A superexpressão de ciclinas pode ocasionar a perda do controle dos 

pontos de restrição, o que é um processo inicial necessário para a continuação 

da célula no ciclo de replicação e pode permitir a perpetuação de linhagens 

celulares defeituosas (Collecchi et al, 2000). Este conhecimento já existe em 

relação à superexpressão de ciclina D, ciclina E e ciclina A (Hunter et al, 1991; 

Hall et al, 1996; Bartek et al, 1997).  

Tanto a superexpressão de ciclinas da fase G1 e S como as da fase 

G2/M estão relacionadas diretamente a aneuploidia celular em células de tumor 

de mama em humanos. Isto ocorre principalmente com as ciclinas A e D e a 

superexpressão pode ser identificada em qualquer fase do ciclo celular, 

diferentemente do que ocorre no ciclo fisiológico, onde a concentração celular é 

variável conforme a fase celular (Collecchi P et al, 2000). Neste mesmo estudo, 

verificou-se que a concentração intracelular da ciclina e sua atividade nuclear 

(transcrição dos genes específicos das ciclinas) é aumentada continuamente. 

Há também relação direta entre a superexpressão de ciclina A e 

tumores com alto grau histológico e com grande expressão de marcadores de 

proliferação celular, como Ki-67. Todos estes fatores evidenciam que a 

expressão descontrolada desta ciclina pode atuar como marcador de mau 

prognóstico em mama (Bukholm et al, 2007).  

Outro estudo demonstrou que o efeito da superexpressão de ciclina 

A sobrepuja o efeito da mutação do gene da proteína p53, tendo relação direta 

com o risco de morte por câncer (Bukholm et al, 2003). Neste experimento, 

verificou-se que o risco de morte por câncer de mama em pacientes com 

superexpressão de ciclina A era muito maior do que nas pacientes onde só se 

observava acúmulo intracelular de p53 (odds ratio de 5).   



 24 

Em relação aos aspectos clínicos do câncer de mama, há evidências 

de que a superexpressão de ciclina A está relacionada também com diminuição 

da sobrevida livre de doença e da sobrevida global. Na análise multivariada de 

fatores de risco para morte por câncer de mama que incluiu: idade, grau 

histológico tumoral, status linfonodal, receptores tumorais para estrógenos e 

progesterona e tipo histológico, a superexpressão de ciclina A detectada por 

imuno-histoquímica foi um fator de risco independente (Bukholm et al, 2001) e 

foi proporcional ao nível de expressão desta ciclina. 

Apesar de a expressão de ciclina A em tumores de mama ser estar 

relacionada aos marcadores proliferação celular, ao menor intervalo livre de 

doença a também menor sobrevida global, como já foi dito, até agora não há 

consenso se a superexpressão desta proteína tem relação com a resposta ao 

tratamento quimioterápico. Em um estudo incluindo 96 pacientes com 

adenocarcinoma de mama metastático, a expressão de ciclina A não mostrou 

correlação direta com predição de resposta a taxanes (docetaxel), antraciclinas 

ou esquemas com metotrexate e fluorouracil, apenas mostrou ser um marcador 

de proliferação celular e de mau prognóstico (Polkonen et al, 2005). 

Existem evidências, ainda, de que a expressão e atividade da ciclina 

A e de sua quinase dependente CDK 2 são necessárias para a sensibilidade 

aos quimioterápicos, especialmente paclitaxel (Takahashi et al, 2005). Neste 

estudo, verificou-se que linhagens celulares modificadas geneticamente 

(transinfecção por adenovírus) em que a expressão de ciclina A e CDK 2 eram 

diminuídas, houve decréscimo da sensibilidade ao paclitaxel, já que o efeito 

deste é diretamente dependente da progressão da célula no ciclo mitótico. O 

restabelecimento da expressão de ciclina A tornou as células novamente 

susceptíveis ao paclitaxel. Conclui-se que este agente quimioterápico só tem 
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ação objetiva em células com habilidade para progredir no processo de mitose 

e, portanto, que têm expressão de ciclinas.  

Não há estudos que relacionem a expressão de ciclina A e a 

resposta clínica ou patológica ao tratamento quimioterápico neoadjuvante, 

apesar de a ciclina A ser reconhecidamente um marcador de proliferação 

celular e associado a mau prognóstico. 

Como já foi descrito, alterações nos genes supressores tumorais 

também estão relacionadas aos processos de oncogênese no tecido mamário. 

A proteína p27, que atua como decorrência direta da ativação da p53, já foi 

relacionada com maior incidência de tumores de mama. Em pacientes com 

tumores de mama em estágios iniciais e sem comprometimento linfonodal, a 

diminuição da expressão da p27 foi associada a tumores de alto grau 

histológico e expressão de Ki-67 (Spataro et al, 2003). Neste mesmo estudo, 

verificou-se que o benefício da quimioterapia adjuvante foi maior nas pacientes 

que tinham baixos níveis de expressão de p27. Não há relação bem definida 

entre expressão de p27 e sobrevida livre de doença ou de sobrevida global. No 

estudo de Spataro et al, em 2003, não houve associação entre prognóstico e 

expressão de p27. Outros estudos, como o de Porter et al, em 1997, 

demonstravam relação inversa entre expressão de p27 e sobrevida global e 

sobrevida livre de doença. Também não há estudos que analisem o papel da 

expressão de p27 na resposta clínica e patológica ao tratamento 

quimioterápico neoadjuvante. 
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4) OBJETIVOS 

a) Avaliar a expressão de ciclina A e proteína p27 em células tumorais 

(antes e após) e o efeito da quimioterapia neoadjuvante na expressão 

destas proteínas; 

b) Correlacionar expressão de ciclina A e p27 à resposta ao tratamento 

neoadjuvante e taxas de recorrência e sobrevida. 

  

5) PACIENTES E MÉTODOS 

5.1) GRUPO DE ESTUDO 

Foram incluídas 92 pacientes tratadas no Ambulatório de Mastologia 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto no 

período compreendido entre janeiro de 1998 e dezembro de 2005.  

 

5.2) CRITÉRIOS DE INCLUSÃO   

Para inclusão no estudo as pacientes deveriam ter idade entre 18 e 

75 anos, diagnóstico histopatológico de adenocarcinoma ductal ou lobular 

invasor nos estadios clínicos 2a (tumores com menos de 5 cm mas que 

justifiquem o tratamento neoadjuvante na tentativa de cirurgia conservadora), 

2b, 3ª e 3b pelos critérios da UICC – União Internacional Contra o Câncer  

(Sobin et al, 1997), não poderiam ter recebido qualquer tipo de tratamento anti-

tumoral prévio à inclusão, apresentar Karnofsky status maior que 80, não 

apresentar alteração nos exames para avaliação de comprometimento feitos de 

rotina (manutenção de creatinina < 1,5 mg/dl, granulócitos acima de 1500/mm3, 

ausência de elevação de enzimas hepáticas e distúrbios eletrolíticos, urina tipo 

I não infecciosa) e administração de pelo menos dois ciclos de quimioterapia. 
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Foram considerados localmente avançados os casos não operáveis 

com cirurgia radical primária ou que eram inicialmente operáveis, mas por 

recusa da paciente ou por tentativa de preservação da mama (relação tumor x 

mama desfavorável) foi administrada a quimioterapia neoadjuvante. 

 

5.3) CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foram excluídas do estudo as pacientes com abandono no 

seguimento (motivos particulares ou óbito antes do período pré-determinado 

para avaliação pós-quimioterapia), estadio 4 (metástase) comprovado na fase 

de estadiamento, indisponibilidade de material para análise, tanto antes como 

depois da administração da quimioterapia (material esgotado durante os 

procedimentos de rotina para diagnóstico e pacientes candidatas à 

hormonioterapia neoadjuvante). 

 

5.4) CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A mediana de idade das 92 pacientes no momento da primeira 

consulta no serviço foi de 49 anos (variando entre 24 e 79 anos). De todas as 

pacientes incluídas, 39 (42,4%) encontravam-se na pós-menopausa e 53 

(57,6%) na pré-menopausa.  

A mediana do maior diâmetro tumoral foi de 5 cm (variando entre 2 e 

15 cm). A classificação dos tumores segundo as características locais (maior 

diâmetro do tumor, presença de hiperemia, edema ou ulceração na pele, 

invasão de pele ou parede torácica) mostrou que uma paciente (1,1% dos 

casos) tinha tumor T1 (neste caso o comprometimento axilar ipsilateral era 

extenso, determinando doença localmente avançada). Em 25 casos 

observamos tumores T2 (27,2%), 41 pacientes tumores T3 (44,6%) e em 25 
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casos tumores T4 (27,1%), sendo que destas, 16 tinham invasão da pele (T4b) 

e 9 tinham tumor inflamatório (T4d).  

A avaliação do comprometimento dos linfonodos axilares pelo exame 

clínico nas 92 pacientes mostrou que 51 (55,4%) não tinham suspeita de 

acometimento metastático (N0). Das 41 pacientes restantes, 28 (30,4%) tinham 

comprometimento de um linfonodo ipsilateral (N1), 12 (13,1%) 

comprometimento de mais de um linfonodo ipsilateral e com sinais de 

coalescência dos mesmos (N2) e 1 paciente (1,1%) gânglio ipsilateral 

acometido clinicamente e aderido à pele (N3).  

Quanto à distribuição por estadios clínicos, 15 pacientes (16,3%) 

foram classificadas como estadio 2a, 32 pacientes como estadio 2b (34,8%), 15 

pacientes como estadio 3a (16,3%) e 30 pacientes como estadio 3b (32,6%). 

O exame anátomo-patológico mostrou que o adenocarcinoma ductal 

invasivo sem outras especificações foi o predominante na maioria dos casos 

(84 casos, totalizando 91,3% das pacientes). Em 5 pacientes (5,4%) foi 

diagnosticado o subtipo adenocarcinoma lobular invasivo. Os subtipos 

histológicos especiais compuseram 3,3 % dos casos (3 pacientes), com 1 caso 

de adenocarcinoma papilífero, 1 caso de adenocarcinoma medular e 1 caso de 

adenocarcinoma mucinoso (colóide).  

A análise do grau de diferenciação tumoral, segundo os critérios de 

Bloom & Richardson, mostrou que em 18 pacientes (20%) os tumores foram 

classificados como bem diferenciados (grau I), moderadamente diferenciados 

(grau II) em 51 pacientes (56,7%) e indiferenciados (grau III) em 21 pacientes 

(23,3%). 
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Tabela 1: características clínicas e histológicas dos tumores das pacientes. 

 n % 

Subtipo histológico 

Ductal 

Lobular 

Subtipos especiais 

Total  

  

84 91,3 

5 5,4 

3 3,3 

92  

Grau histológico  

I 

II 

III 

Total 

  

18 20,0 

51 56,7 

21 23,3 

90  

Características locais  

T1 – 2 

T3 

T4 

Total  

  

26 28,3 

41 44,6 

25 27,1 

92  

Estadio clínico 

2a 

2b 

3a 

3b 

Total 

  

15 16,3 

32 34,8 

15 16,3 

30 32,6 

92  

Receptores de estrógenos 

Positivo 

Negativo 

Total  

  

58 63,7 

33 36,3 

91  

Receptores de progesterona 

Positivo 

Negativo 

Total  

  

47 51,6 

44 48,4 

91  

Expressão de c-erb-B2 

Positivo 

Negativo 

Total 

  

17 32,7 

35 67,3 

52  
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A taxa de positividade para expressão de receptores de estrógenos 

foi de 63,7% (58 casos). Em relação à expressão de receptores de 

progesterona, a taxa de positividade foi de 51,6% (47 pacientes). A 

superexpressão da proteína c-erb-B2 foi evidenciada em 17 pacientes (32,7% 

dos casos) e foi negativa em 35 pacientes (40% dos casos).   

 

5.5) TRATAMENTO E AVALIAÇÃO DAS PACIENTES 

Todas as pacientes foram submetidas aos exames complementares 

pré-tratamento: ecografia de abdome total, cintilografia óssea de corpo inteiro, 

radiografia de tórax e mamografia. 

Foi administrado um esquema quimioterápico endovenoso com 

Docetaxel (Taxotere®) 75 mg/m2 e Epirrubicina (Farmorrubicina®) 60 mg/m2, 

ambas infundidas em 1h, dose única e a cada 21 dias, com mediana de 3 

ciclos, na Central de Quimioterapia Ambulatorial. Previamente à quimioterapia 

foi prescrito esquema de dessensibilização para evitar reações ao taxane 

(administração via oral de Dexametasona por 2 dias antes da quimioterapia, 4 

mg de 8/8h). Nos trinta minutos que precedem à quimioterapia, foram 

administrados 10 mg de Dexametasona via endovenosa, 5 mg via 

intramuscular de Dextroclorfeniramina e 8mg de Ondansentrona via 

endovenosa (profilaxia náuseas e vômitos). 

A resposta ao tratamento neoadjuvante foi analisada imediatamente 

antes de cada ciclo. Foram levados em conta os critérios de toxicidade de 

acordo com a OMS (anemia, leucopenia, plaquetopenia, neurológico, cardíaco, 

renal, hepático, gastrintestinal, dermatológico, imunológico, pulmonar, 

metabólico, alopecia, dor, febre e alergia) e o índice Karnofsky na avaliação 

das queixas. Os exames para acompanhamento pré-quimioterapia constaram 
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de: hemograma completo com contagem de plaquetas, urina tipo I, dosagens 

séricas de creatinina, uréia, TGO, TGP, bilirrubinas (total e direta), sódio e 

potássio.  

A avaliação da resposta tumoral ao tratamento foi essencialmente 

clínica, tendo sido utilizado como instrumento de medição um paquímetro. 

Foram aferidos os dois maiores diâmetros perpendiculares do tumor e em 

seguida feito o cálculo do produto destas medidas. Antes da prescrição de 

cada ciclo de quimioterapia, nova avaliação das medidas tumorais foi realizada 

para acompanhamento da resposta clínica ao tratamento. Quando houve 

associação de outros sinais como: hiperemia, edema (“peau d’orange”) ou 

ulceração da pele, também foram aferidas as medidas dos dois maiores eixos 

perpendiculares e calculados seus produtos, para inclusão como dado de 

análise de resposta ao tratamento.  A mudança de diâmetros dos gânglios 

axilares não foi considerada como resposta clínica objetiva isoladamente 

(foram consideradas apenas as medidas diretas do tumor). A resposta clínica 

ao tratamento neoadjuvante foi categorizada em (Fisher B. Bryant et al, 1998; 

Fisher B. Brown et al, 1997): 

- resposta completa: ausência de tumor clinicamente detectável após 

a quimioterapia; 

- resposta parcial: diminuição maior ou igual a 50% do produto dos 

eixos perpendiculares; 

- doença estável: diminuição menor que 50% do produto dos eixos 

ou aumento de até 25% dos mesmos; 

- doença progressiva: aumento de mais de 25% no produto dos eixos 

perpendiculares.  
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O seguimento das pacientes, após o término do tratamento, constou 

de avaliação clínica periódica, em intervalos de 3 meses no primeiro ano após 

o tratamento, semestrais no segundo e terceiro anos depois do término do 

tratamento e reavaliações anuais a partir do quarto ano após o tratamento.  

Utilizamos a história clínica e exame físico dirigidos como 

propedêutica no seguimento das pacientes já tratadas. Uma nova reavaliação 

mamográfica foi feita rotineiramente 6 meses após o término da radioterapia 

(ou 6 meses após a cirurgia no caso de pacientes sem indicação para a 

radioterapia adjuvante) e a partir de então anualmente ou em intervalos 

menores se houve indicação.  

Outros exames de imagem (ultra-sonografia, magnificação de 

imagens, ressonância magnética) somente foram realizados se houve 

indicação clínica específica (suspeita de recidiva local ou quaisquer outras 

dúvidas que não puderam ser esclarecidas somente com a mamografia). Não 

utilizamos rotineiramente exames bioquímicos e de imagem (ultra-sonografia 

ou tomografia computadorizada de abdome e pelve, radiografia de tórax, 

dosagens de marcadores tumorais) para o seguimento das pacientes já 

tratadas, que ficam permanentemente em seguimento no serviço com 

intervalos de acordo com o estabelecido no protocolo. O seguimento somente 

foi interrompido em caso de transferência da paciente para outra região, óbito 

ou abandono de seguimento. 

 

5.6) COLETA E PREPARO DE MATERIAL 

Todas as pacientes têm diagnóstico histopatológico confirmado 

por biópsia no Serviço de Patologia (incisional ou excisional). A coleta de 

material foi feita antes do início do tratamento e até 4 semanas após o término 



 33 

da quimioterapia (quando a paciente foi submetida à cirurgia para o tratamento 

loco-regional).  

Foi usado um fragmento do material enviado para a rotina 

diagnóstica, parafinado e representativo do tumor e realizados cortes de 4 µm 

do bloco de parafina selecionado, montado em poli-L-lisina. Os cortes foram 

desparafinizados com aquecimento por 10 minutos, lavagem em xilol, fixados 

em etanol absoluto e depois lavados com água corrente e água destilada.  

A recuperação antigênica foi feita em tampão Tris EDTA pH 9,0 com 

20 minutos de fervura em microondas (MW). Este tampão consta de Tris (PM 

121,1g), EDTA, água destilada e HCl 1M (12g, 1g, 500 ml e 10 ml, 

respectivamente). As amostras foram então resfriadas em temperatura 

ambiente por 10 minutos e novamente lavadas em água corrente e água 

destilada. 

Posteriormente, foi feito lavagem em PBS pH 7,4 e as lâminas foram 

circuladas com a caneta hidrofóbica (Pan Pen). Então, foi feito bloqueio da 

peroxidase endógena por 10 minutos, nova lavagem em PBS pH 7,4 por 5 

minutos em duas vezes e lavagem em TBST por 5 minutos. O TBST foi 

preparado com a mistura de cloreto de sódio (80g), Tris PM 121,1g (6,05g), 

água destilada (1 litro) e HCl 1M (4,4 ml). O PBS pH 7,4 foi preparado com 

mistura de cloreto de sódio (32,68g), fosfato de sódio dibásico (4,2g), fosfato de 

sódio monobásico (1,44g) e água destilada (4 litros). O bloqueio da peroxidase 

endógena foi realizado com a mistura de metanol, peróxido de hidrogênio e 

PBS pH 7,4 (proporção 30:1:30). 

Realizado bloqueio da proteína por 5 a 10 minutos com BSA e nova 

lavagem com TBST por 3 minutos. O bloqueador utilizado foi o BSA – Sigma A 

9647, diluído a 2% em PBS pH 7,4 com Tiven 20 a 0,05%. A incubação no 
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anticorpo primário foi feita por 2 horas e nova lavagem em TBST por 3 minutos 

e por 3 vezes. Depois foi feita incubação no Post-primary (Kit Novolink) por 30 

minutos e lavagem em TBST por 3 minutos 3 vezes. Este passo foi então 

repetido. Realizada nova lavagem em Tris-HCl pH 7,6 por 2 tempos de 3 

minutos, DAB por 6 minutos, novas lavagens em Tris-HCl pH 7,6 e lavagem em 

água destilada. Foi então feita a contracoloração com hematoxilina de Harris 

por 10 a 20 minutos, lavagem em água corrente e aplicação de água 

amoniacal. As lâminas foram então lavadas em água destilada pela última vez, 

desidratadas, diafinizadas e montadas. Foram utilizados controles positivos e 

negativos específicos para cada substância testada.  

 

5.7) DADOS PARA ANÁLISE 

Os dados coletados e incluídos na análise foram: idade na ocasião 

do diagnóstico, idade da menopausa, subtipo histológico do tumor, grau de 

diferenciação tumoral segundo os critérios de Bloom & Richardson, maior 

diâmetro tumoral, estadio clínico (UICC), resposta ao tratamento neoadjuvante 

(clínica e patológica), tipo de cirurgia (radical ou conservadora), tempo de 

seguimento, recorrências locais ou à distância da doença e óbito por câncer.  

Categorizamos a resposta clínica à terapia neoadjuvante como 

resposta objetiva (pacientes com resposta completa ou parcial) e sem resposta 

objetiva (doença estável ou progressiva). Neste último caso, foi empregada a 

radioterapia como tratamento neoadjuvante auxiliar e a amostra para análise 

da expressão das ciclinas e p27 foi colhida antes do início da irradiação.   

As amostras dos tumores foram analisadas quanto à presença ou 

ausência os seguintes marcadores, por imunohistoquímica: 

• c-erb-B2: clone CB 11 (Novocastra®) diluição 1:30; 
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• p27: clone SX53G8 (Dako®) diluição de 1:100; 

• ciclina A: clone NCL (Dako®) diluição de 1:150; 

• receptores de estrógenos: clone 6F11 (Novocastra®) diluição 

1:200; 

• receptores de progesterona: clone PGR 16 (Novocastra®) 

diluição 1:400. 

 

5.8) IMUNOHISTOQUÍMICA 

A contagem foi feita em pelo menos 500 células em campos de 

grande aumento (400 vezes), tendo sido realizada com o consenso de dois 

leitores diferentes. Antes da leitura foi feito treinamento, estabelecimento dos 

critérios de contagem e do padrão de marcação de cada anticorpo (curva de 

aprendizado). 

A expressão de ciclina A foi medida de maneira semiquantitativa 

segundo o escore utilizado por Bukholm IRK et al, 2003, representado na 

tabela 2. Neste estudo, foi verificado que a associação de expressão da ciclina 

A como marcador prognóstico acontecia para os casos com expressão superior 

a 30% das células, sendo este o limite mínimo usado no estudo para 

classificação de positividade. 

 
Tabela 2: representação da proporção de células expressando ciclina A e o escore 
utilizado. 
 

Escore  Células tumorais positivas 
para ciclina A (%) 

Zero 0 – 15 

Um (+) 15 – 30 

Dois (++) 30 – 60 

Três (+++) 60 – 100 
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A expressão da proteína p27 foi medida segundo o escore 

estabelecido por Spataro et al, 2003. Neste estudo, os autores verificaram que 

a proteína p27 estava associada ao prognóstico no câncer de mama somente 

quando expressa em menos da metade das células tumorais. Utilizamos a 

mesma divisão para classificar as pacientes como positivas ou negativas para 

expressão de p27. 

 
Tabela 3: representação da proporção de células expressando p27 e o escore 
utilizado. 
 

Escore  Células tumorais positivas  
para p27 (%) 

Negativo 0 – 50 

Positivo 50 – 100  

 

Para receptores de estrógeno e progesterona, foram consideradas 

positivas as amostras com expressão dos receptores em mais de 10% das 

células tumorais na amostra pré-quimioterapia neoadjuvante. 

Para o c-erb-B2, foram consideradas positivas apenas as amostras 

com expressão +++ na imuno-histoquímica. Amostras com escore zero, + e ++ 

foram consideradas negativas. 

  

5.9) ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para análise estatística utilizamos o software GraphPad Prisma 

versão 4.0 e o software MedCalc versão 9.3. Na análise das variáveis 

qualitativas e construção de tabelas de contingências (pré ou pós-menopausa, 

expressão de receptores de estrógeno e progesterona, c-erb-B2, p27, ciclina A) 

foi usado o teste exato de Fisher. Para análise de variáveis quantitativas não 

paramétricas como: idade, características locais do tumor (T), 

comprometimento clínico da axila (N), estadio clínico (UICC), respostas clínica 
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e patológica, grau histológico, número de ciclos de quimioterapia, foi usado o 

teste de Pearson. Quando analisamos variáveis quantitativas contínuas com 

distribuição normal (maior diâmetro tumoral, número de gânglios 

comprometidos por metástase) utilizamos o teste One-Way ANOVA.  

O teste Log Rank foi empregado na construção das curvas de 

sobrevida livre de doença e de sobrevida global das pacientes, em relação à 

resposta clínica e patológica pelo tratamento neoadjuvante, estado pré ou pós-

menopausa, idade no diagnóstico, grau histológico, expressão de receptores 

hormonais, expressão de c-erb-B2, expressão de proteína p27 pré e pós-

quimioterapia, expressão de ciclina A pré e pós-quimioterapia. 

Para a análise de variáveis pareadas (variação da expressão de 

ciclina A e p27 após a quimioterapia) foi utilizado o teste de Bowker. 

Consideramos como indicadores de significância os valores de p 

inferiores a 0,05. 

 

6) RESULTADOS 

A mediana do número de ciclos de quimioterapia neoadjuvante foi de 

3 (variando entre 2 e 7) e a taxa de resposta objetiva (parcial e completa) ao 

tratamento quimioterápico foi de 81,5% (75 pacientes). O número de pacientes 

com resposta clínica completa foi de 22 (23,9%) e em 53 pacientes (57,6%) a 

resposta clínica foi parcial, ou seja, redução de pelo menos metade no cálculo 

do produto dos maiores diâmetros tumorais. Em 16 pacientes (17,4%) não 

houve resposta clínica com o tratamento neoadjuvante, tendo estes casos sido 

classificados como doença estável. Uma paciente (1,1%) teve aumento em 

mais de 25% do produto dos diâmetros tumorais, sendo por isso categorizada 

como progressão de doença. 
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O exame anátomo-patológico realizado no material obtido com a 

cirurgia para o tratamento local da doença revelou que em 11 casos (11,9%) 

não havia lesão tumoral residual na peça cirúrgica (resposta completa com o 

tratamento neoadjuvante). Nos demais 81 casos (88,1%) foi possível o achado 

de células tumorais viáveis. Após o tratamento primário, a cirurgia 

conservadora da mama foi realizada com sucesso em 49 pacientes (53,3% dos 

casos) e a cirurgia radical (mastectomia) em 43 pacientes (46,7% dos casos).  

A análise das cadeias linfáticas axilares dissecadas mostrou uma 

mediana do número de gânglios obtidos de 14 (variando entre 4 e 43) e uma 

taxa de acometimento metastático por carcinoma de mama em pelo menos 1 

linfonodo de 44,6% (41 pacientes). A mediana do número de linfonodos 

acometidos por metástases foi de um (variação entre 1 e 36 gânglios 

comprometidos) e taxa de acometimento axilar “maciço” (4 ou mais linfonodos 

com metástase) foi de 34,8% (32 pacientes). 

A mediana do tempo de seguimento das pacientes desde o início do 

tratamento no serviço foi de 40 meses, variando entre 11 e 100 meses. Durante 

o seguimento, a taxa de recorrências da doença (loco-regional ou à distância) 

foi de 41,3% (38 pacientes). A mediana do tempo de sobrevida livre de doença 

foi de 33 meses (variando de 0 a 91 meses, sendo um caso de óbito por 

complicações pós-operatórias imediatas). As taxas de sobrevida livre de 

doença aos 24, 36 e 60 meses foram de 74, 59 e 55%, respectivamente (Figura 

2). Em 14 casos (15,2%) houve recorrência loco-regional da doença, com 

mediana de 25 meses (variando entre 4 e 43 meses). Das pacientes com 

recorrência local da doença, 11 (78,6%) também desenvolveram metástases à 

distância (óssea ou parenquimatosa) no decorrer do seguimento. 
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Figura 2: curva de sobrevida livre de doença durante o seguimento em 92 pacientes 
tratadas com quimioterapia neoadjuvante. 
 

0 12 24 36 48 60 72 84 96
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 Recorrências

Sobrevida Livre de Doença (meses)

%
 P

ac
ie

n
te

s

 

 

O diagnóstico de metástases ósseas foi feito em 17 pacientes 

(18,5%) e de metástases em vísceras parenquimatosas em 29 pacientes 

(31,5%) durante o seguimento. Os sítios preferenciais de metástases em 

órgãos parenquimatosos foram: fígado (13 pacientes), pulmões (12 pacientes), 

sistema nervoso central (5 pacientes), ovários (1 paciente), pleura (1 paciente) 

e mediastino (2 pacientes). Das pacientes com metástases ósseas 

documentadas foi feito o diagnóstico de metástases viscerais ao longo do 

seguimento em 14 casos (82,3%) e em 15 pacientes foi feito o diagnóstico de 

metástases viscerais sem que houvesse metástases ósseas previamente.  

A taxa de óbitos pela doença durante o seguimento foi de 39,1% (36 

pacientes), com sobrevida média de 32 meses (mediana de 30, variando entre 

11 e 66 meses). A sobrevida global mediana das pacientes foi de 40 meses 

(variação de 0 a 100, sendo um caso de óbito por complicações pós-
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operatórias imediatas). A sobrevida global aos 24, 36 e 60 foi de 82, 71 e 53%, 

respectivamente (Figura 3). 

 
Figura 3: curva de sobrevida global durante o período de seguimento em 92 pacientes 
tratadas com quimioterapia neoadjuvante. 
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Não houve diferença nas taxas de resposta clínica e patológica entre 

as diferentes idades (p = 0,32 e p = 0,44). A condição pré ou pós-menopausa 

também não foi um fator preditor de resposta clínica e patológica à 

quimioterapia (p = 0,73 e p = 0,66), com taxas de resposta objetiva 

semelhantes antes ou depois da mesma. Não houve diferença nas taxas de 

resposta clínica em relação às características locais do tumor (p = 0,43) que 

foram de 100% nos T1 (1 caso), 77,2% nos T2 (17 casos), 91,7% nos T3 (33 

casos) e 71,4% nos T4 (10 casos). A presença de gânglios axilares palpáveis e 

clinicamente suspeitos no momento do diagnóstico também não mostrou 

relação com a resposta clínica ao tratamento primário, sendo que a taxa de 

resposta nos casos em que havia linfonodos palpáveis foi semelhante à taxa 

dos casos sem acometimento axilar (p = 0,76).  
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Tabela 4: representação dos dados observados após o tratamento neoadjuvante em 
relação à resposta clínica e patológica do tumor, cirurgia realizada e comprometimento 
de linfonodos axilares. 
 

  n % 

Resposta clínica objetiva 

Sim  

Não  

Total  

  

75 81,5 

17 18,5 

92  

Resposta patológica completa 

Presente 

Ausente  

Total  

  

11 11,9 

81 88,1 

92  

Cirurgia  

Conservadora  

Radical 

Total  

  

49 53,3 

43 46,7 

92  

Linfonodos axilares comprometidos 

0 

1 – 3 

4 ou mais 

Total  

  

41 44,6 

19 20,6 

32 34,8 

92  

 

 

De forma semelhante, o grau histológico também não se mostrou um 

preditor de resposta, com taxa de resposta objetiva de 83,4% nos tumores grau 

I, 82,3% nos tumores grau II e 80,9% nos tumores grau III (p = 0,98). A taxa de 

resposta objetiva foi de 81% tanto nos tumores com expressão de receptores 

de estrógenos como nos tumores que não expressavam estes receptores (p = 

0,92). Porém, encontramos diferença em relação à resposta patológica do 
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tumor. A taxa de resposta completa foi de 24,2% nas pacientes RE negativas e 

de 5,2% nas RE positivas (p = 0,0073), conforme verificamos na Tabela 5.  

 

Tabela 5: representação das taxas de resposta patológica ao tratamento neoadjuvante 
em relação à expressão de receptores de estrógenos. 
 

      RE positivo 

    n         % 

      RE negativo 

n       % 

Resposta patológica completa   3 5,2 8 24,2 

Ausência de resposta completa 55 94,8 25 75,8 

 

 

A análise da expressão de receptores de progesterona mostrou que 

tanto nos tumores em que estes estavam presentes como nos tumores RP 

negativos a taxa de resposta foi de 81% (p = 0,91). Observamos taxa de 

resposta objetiva de 94% nas pacientes com escore +++ para c-erb-B2 (imuno-

histoquímica). Esta taxa foi de 74% nos tumores negativos (p = 0,08). 

Encontramos expressão de ciclina A em 27 pacientes (29,3%) antes 

da aplicação da quimioterapia primária. Quando observamos a taxa de 

positividade após a quimioterapia, encontramos 15 pacientes (16,3%) ciclina A 

positivas. Esta redução na taxa de expressão após a quimioterapia 

neoadjuvante é significativa (p = 0,0047). 

Não houve associação entre expressão de ciclina A antes da 

quimioterapia com a idade no momento do diagnóstico (p = 0,11). Porém, 

notamos que a expressão de ciclina A no tumor, antes do tratamento 

quimioterápico, é mais comum em pacientes na pré-menopausa (p = 0,03). A 

taxa de positividade para ciclina A na pós-menopausa foi de 25% (7 pacientes) 

e de 74% (20 pacientes) na pré-menopausa (p = 0,03). 
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Também não evidenciamos relação entre as características locais do 

tumor e a expressão de ciclina A antes da quimioterapia (p = 0,09) e tampouco 

o diâmetro tumoral e a expressão da ciclina A. Observamos relação entre o 

grau de diferenciação tumoral e a expressão de ciclina A, que foi mais 

freqüente nos tumores indiferenciados (grau III). A taxa de tumores grau III em 

pacientes com expressão de ciclina A foi de 41% (11 casos), o que ocorreu em 

15% dos casos ciclina A negativos (10 casos). A taxa de tumores grau I em 

pacientes ciclina A negativas foi de 24% (15 pacientes) e de 11% nas ciclina A 

positivas (3 pacientes). 

A distribuição por estadios clínicos não foi diferente nas pacientes 

que expressavam ou não ciclina A antes da aplicação de quimioterapia (p = 

0,14). A presença de metástases de carcinoma de mama em linfonodos 

axilares não teve relação com a expressão de ciclina A antes da quimioterapia 

neoadjuvante (p = 0,49). 

A expressão de ciclina A antes da quimioterapia neoadjuvante não foi 

um fator preditor de resposta clínica. As taxas de resposta objetiva foram de 

81%, semelhantes nos grupos de pacientes com e sem expressão da proteína 

antes do tratamento (p = 0,91). Ao analisarmos a resposta patológica, vimos 

que a expressão de ciclina A antes da quimioterapia também não foi um fator 

preditor de resposta (p = 0,58), com taxas de resposta patológica completa 

comparáveis nos grupos de pacientes com e sem expressão da ciclina A, 

respectivamente de 14 e 10% (p = 0,58). 

Após a aplicação da quimioterapia a taxa de positividade de ciclina A 

no tumor não teve relação com a idade no diagnóstico (p = 0,11) e tampouco 

com o estado pré ou pós-menopausa (p = 0,20). Também não observamos 
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relação entre a expressão de ciclina A após a quimioterapia e o diâmetro 

tumoral (p = 0,49) ou as características locais do tumor (p = 0,47). 

A distribuição por estadios clínicos foi semelhante nos grupos de 

pacientes com expressão de ciclina A após a quimioterapia e sem expressão 

da mesma (p = 0,59). O mesmo foi observado em relação ao grau de 

diferenciação tumoral, não houve diferença entre os graus e a expressão de 

ciclina A após a quimioterapia (p = 0,16). Não houve relação entre o 

acometimento de gânglios axilares por metástases de carcinoma de mama e a 

expressão de ciclina A após a quimioterapia neoadjuvante (p = 0,62).  

A taxa de resposta clínica completa foi de 27,3% nas pacientes que 

não expressavam ciclina A no material obtido após a quimioterapia. Nas 

pacientes com manutenção de expressão de ciclina A após a quimioterapia 

encontramos uma taxa de resposta clínica completa de 6,7%, conforme 

demonstrado na Tabela 6 (p = 0,04). Contudo, esta diferença não se confirmou 

no exame anátomo-patológico, onde as taxas de resposta completa foram 

semelhantes nos grupos com e sem expressão de ciclina A após a 

quimioterapia neoadjuvante (p = 0,12). 

 
Tabela 6: taxas de resposta clínica em relação à expressão de ciclina A no tumor após 
a administração de quimioterapia. 
 

Resposta 
clínica 

Completa 
 

  N (%) 

Estável 
 

      n (%) 

Parcial 
 

   n (%) 

 Progressão 
 

     n (%) 

Total 
 

 n (%) 
Ciclina A 
negativo 

 

21 (27,3) 
 
 

1 (6,7) 
 
 

22 (23,9) 

14 (18,2) 
 
 

2 (13,3) 
 
 

16 (17,4) 

42 (54,6) 
 
 

11 (73,3) 
 
 

53 (57,6) 

   0 (0) 
 
 

     1 (6,7) 
 
 

     1 (1,1) 

77 (83,7) 
 
 

15 (16,3) 
 
   

92 (100) 

Ciclina A  
positivo 

 
Total 
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A taxa de positividade para a proteína p27 antes do tratamento 

neoadjuvante foi de 45,7% (42 pacientes). Na análise feita após o tratamento, 

taxa de positividade para expressão de p27 foi de 29,3% (27 pacientes).  Esta 

queda nas taxas de expressão foi significante (p = 0,001)  

Não observamos diferença nas taxas de expressão de p27 antes da 

quimioterapia em relação à idade no momento do diagnóstico (p = 0,38). A 

proporção de pacientes na pré e na pós-menopausa também foi semelhante 

nos grupos de paciente com e sem expressão de p27 (p = 0,49). 

O maior diâmetro tumoral e as características locais do tumor não 

tiveram relação com a expressão de p27 antes da realização de quimioterapia 

(respectivamente p = 0,94 e 0,65). A distribuição por estadios clínicos foi 

semelhante nos grupos de pacientes com e sem expressão de p27, embora o 

número de pacientes com estadio avançado (3b) tenha sido maior nas 

pacientes sem p27 antes da quimioterapia (45% nestas pacientes e 25% nas 

pacientes que expressavam p27, p = 0,05). 

Não houve relação entre a expressão de p27 antes da quimioterapia 

e o grau de diferenciação tumoral (p = 0,13). O comprometimento axilar por 

metástases de carcinoma de mama também foi comparável nos grupos de 

pacientes com e sem expressão de p27 antes da quimioterapia (p = 0,62). 

A expressão de p27 antes da quimioterapia também não foi um fator 

preditor de resposta ao tratamento. A taxa de resposta clínica objetiva foi de 

78,6% nas pacientes com expressão de p27 e de 84% nas pacientes sem 

expressão de p27 (p = 0,50). A taxa de resposta patológica completa foi de 

12% tanto nas pacientes com expressão de p27 como nas pacientes sem 

expressão de p27 (p = 0,98).  
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Na análise da expressão de p27 no material obtido após a aplicação 

da quimioterapia, não houve relação desta com a idade no diagnóstico (p = 

0,24). A freqüência de pacientes na pós-menopausa foi semelhante entre os 

grupos com e sem p27 (p = 0,91). Não houve relação entre a expressão de p27 

após a quimioterapia e o maior diâmetro tumoral (p = 0,57) ou características 

locais do tumor (p = 0,09). 

Não houve relação entre a expressão de p27 após a quimioterapia e 

o grau de diferenciação tumoral (p = 0,98) e tampouco entre expressão de p27 

e comprometimento axilar por metástases de carcinoma de mama (p = 0,64). 

A análise da expressão de p27 no tumor, depois da quimioterapia 

neoadjuvante, não teve relação com resposta clínica ou patológica. A taxa de 

resposta clínica foi de 81% tanto nos casos com como nos casos sem 

expressão de p27 (p = 0,99). A resposta patológica completa ocorreu em 9,2% 

dos casos sem expressão de p27 e em 18,5% dos casos com expressão de 

p27 (p = 0,21).  

Não encontramos relação entre a expressão de ciclina A no tumor e 

expressão de p27 (p = 0,88). A taxa de positividade de ciclina A em pacientes 

p27 negativas foi de 55% (15 pacientes) e de 45% (12 pacientes) nas p27 

negativas. Houve positividade de p27 em 47% das pacientes ciclina A 

negativas (30 pacientes) e em 53% (35 pacientes) das ciclina A positivas. 

Em relação à sobrevida livre de doença, observamos que a idade na 

ocasião do diagnóstico foi um fator relacionado à menor sobrevida livre de 

doença e à menor sobrevida. Através da análise logística pudemos notar que a 

idade de menos de 41 anos no diagnóstico foi um importante fator de mau 

prognóstico, relacionado tanto às recorrências loco-regionais da doença como 

às recorrências à distância (p = 0,02 e p = 0,0006).  
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A resposta objetiva à quimioterapia neoadjuvante não foi um fator 

importante de predição à sobrevida livre de doença. No grupo de pacientes em 

que houve resposta objetiva a sobrevida livre de doença aos 40 meses de 

seguimento foi de 52%, taxa que foi de 60% nas pacientes onde não foi 

observada resposta clínica significativa (p = 0,48). Nas pacientes com resposta 

patológica completa a taxa de sobrevida livre de doença em 40 meses foi de 

92%, taxa esta que foi de 55% nas pacientes em que ainda havia tumor 

invasivo na amostra de tecido mamário (p = 0,04). 

 

Figura 4: curvas de sobrevida livre de doença em relação à resposta patológica do 
tumor à quimioterapia neoadjuvante. 

 
 

As características locais do tumor não tiveram relação com a 

sobrevida livre de doença. Houve uma tendência para tumores com 

acometimento confirmado da pele no diagnóstico terem piores taxas de 

sobrevida livre de doença (44% aos 40 meses de seguimento) do que os 

tumores T2 ou T3 (61 e 68% de sobrevida livre de doença aos 40 meses, 

respectivamente), mas sem diferença significante (p = 0,06). Da mesma 

maneira, não encontramos diferenças nas taxas de sobrevida livre de doença 
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em relação à classificação clínica do acometimento dos linfonodos loco-

regionais (p = 0,32) e do grau de diferenciação histológica do tumor (p = 0,82).   

Não houve diferença para sobrevida livre de doença em relação aos 

receptores de estrógenos (p = 0,22), que de 65% em 40 meses nas pacientes 

RE positivas, contra 45% no grupo de pacientes RE negativas. Em relação à 

expressão de receptores de progesterona, também não encontramos 

diferenças nas curvas de sobrevida livre de doença (p = 0,23), embora tenha 

havido tendência para maior sobrevida livre de doença nas pacientes que 

expressavam estes receptores (71% aos 40 meses nas pacientes RP positivas 

contra 48% nas pacientes RP negativas).  

Observamos menor sobrevida livre de doença nas pacientes em que 

foi positiva a análise para expressão da proteína c-erb-B2 (40% de sobrevida 

livre de doença em 40 meses nas pacientes c-erb-B2 positivo e 85% nas 

pacientes em que o teste foi negativo, p = 0,002). 

Em relação ao comprometimento dos linfonodos axilares, notamos 

por meio de análise logística multivariada que a presença de metástases em 

dois ou mais gânglios axilares estava relacionada a menores taxas de 

sobrevida livre de doença. Nestas pacientes, a taxa de sobrevida livre com 40 

meses de seguimento foi de 54%. Nas pacientes com menos de dois 

linfonodos axilares com metástases a taxa de sobrevida livre de doença aos 40 

meses foi de 70% (p = 0,03).  

A taxa de positividade para a proteína p27 antes do tratamento 

neoadjuvante foi de 45,7% (42 pacientes) e não foi um fator relacionado à 

sobrevida livre de doença, que foi de 53% em 40 meses no grupo de pacientes 

sem a expressão da proteína e de 65% no grupo de pacientes com a 

expressão de p27, respectivamente (p = 0,35). Na análise feita após o 
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tratamento quimioterápico, a taxa de positividade para expressão de p27 foi de 

29,3% (27 pacientes) e também não teve relação com a sobrevida livre de 

doença, que foi de 45% nas pacientes sem p27 com 40 meses de seguimento 

e de 65% nas pacientes com a expressão da proteína, respectivamente (p = 

0,36).  

 

Figuras 5a (à esquerda) e 5b (à direita): representação das curvas de sobrevida livre 
de doença ao longo do seguimento de acordo com a expressão de proteína p27, 
respectivamente antes e depois da quimioterapia neoadjuvante. 
 
 

 

 

A taxa de expressão de ciclina A antes da quimioterapia 

neoadjuvante não teve relação com a sobrevida livre de doença, que foi de 

60% nas pacientes sem expressão de ciclina e 54% nas pacientes com 

expressão de ciclina A, respectivamente, com 40 meses de seguimento (p = 

0,56). Quando realizamos a análise da expressão de ciclina A depois da 

quimioterapia primária, notamos que houve relação entre a expressão da 

proteína e sobrevida livre de doença. Nas pacientes cuja expressão foi 

observada no tumor, a sobrevida livre de doença aos 40 meses foi de 17%. No 

grupo de pacientes ciclina A negativas após a quimioterapia a sobrevida livre 

de doença aos 40 meses foi de 65% (p = 0,0006).  
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Em relação à sobrevida global, a idade de menos de 41 anos na 

ocasião do diagnóstico também foi um fator relacionado a óbito pela neoplasia, 

com uma sobrevida global em 40 meses de 57% nestas pacientes contra 74% 

nas pacientes com mais de 41 anos (p = 0,003). 

 
 
Figuras 6a (à esquerda) e 6b (à direita): curvas de sobrevida livre de doença ao longo 
do seguimento de acordo com a expressão de ciclina A respectivamente antes e 
depois da realização de quimioterapia neoadjuvante. 
 

 

 

Houve tendência para pacientes com tumores com acometimento de 

pele (T4) apresentarem piores curvas de sobrevida global em relação às 

pacientes com tumores T2 e T3, porém, sem diferença significante (p = 0,25). 

Da mesma maneira, a avaliação clínica do comprometimento axilar também 

não teve relação com óbito pela doença, com taxas de óbito semelhantes (p = 

0,10) nas pacientes classificadas como N0, N1, N2 ou N3. O grau de 

diferenciação histológica também não foi um fator preditor de sobrevida nas 

nossas pacientes (p = 0,90).  

Não notamos diferenças nas curvas de sobrevida entre as pacientes 

que tiveram resposta clínica objetiva à quimioterapia neoadjuvante e as que 

não obtiveram resposta satisfatória (p = 0,30). Com 40 meses de seguimento, 

as taxas de sobrevida global foram de 65% nas pacientes sem resposta 

objetiva ao tratamento de 68% nas pacientes com resposta objetiva ao 



 51 

tratamento neoadjuvante. Não houve diferença significante na sobrevida global 

entre o grupo de pacientes que com e sem resposta patológica completa (p = 

0,09). Nas pacientes em que ainda se identificavam células tumorais na peça 

cirúrgica a taxa de sobrevida global aos 40 meses de seguimento foi de 63%, 

contra 91% nas pacientes que tiveram resposta completa à quimioterapia. 

A modalidade cirúrgica empregada foi associada à sobrevida global. 

As pacientes submetidas à cirurgia conservadora com sucesso tiveram taxa de 

sobrevida global em 40 meses de 75%. As pacientes submetidas à cirurgia 

radical para tratamento da doença tiveram no mesmo período uma taxa de 

sobrevida global de 58% (p = 0,03). 

A expressão de receptores hormonais não teve relação com morte 

pela doença ao longo do seguimento. Nas pacientes cujos tumores RE 

negativas a taxa de sobrevida global em 40 meses foi de 60%, contra 71% nas 

pacientes RE positivas (p = 0,10). Nas pacientes RP positivas a taxa de 

sobrevida global em 40 meses foi de 71% e foi de 64% nas pacientes RP 

negativas (p = 0,70).  

A expressão da proteína c-erb-B2 mostrou relação com a sobrevida 

global das pacientes, com curvas de sobrevida mostrando maior letalidade na 

doença nas pacientes c-erb-B2 positivas (p = 0,01). A taxa de sobrevida aos 40 

meses foi de 64% nas pacientes c-erb-B2 positivas e 83% nas pacientes 

negativas. 

A expressão da proteína p27 previamente à quimioterapia 

neoadjuvante não teve relação com sobrevida global (p = 0,35), com sobrevida 

em 40 meses de 60% nas pacientes que não expressavam p27. Esta mesma 

taxa foi de 75% nas pacientes com expressão de p27 antes da quimioterapia 

neoadjuvante.  Também não notamos diferença nas curvas de sobrevida global 
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quando comparamos a expressão da proteína p27 após a aplicação da 

quimioterapia (p = 0,19), com taxa de sobrevida global em 40 meses de 71% 

nas pacientes com expressão desta proteína e de 63% nas pacientes que não 

expressam p27. 

 
 
Figuras 7a (à esquerda) e 7b (à direita): curvas de sobrevida global em relação à 
expressão tumoral da proteína p27 antes e depois da quimioterapia neoadjuvante, 
respectivamente. 
 
 

 

 

De maneira semelhante, não notamos diferença nas curvas de 

sobrevida global das pacientes em relação à presença ou não de ciclina A 

previamente à quimioterapia (p = 0,84). Observamos uma taxa de sobrevida 

global em 40 meses de 64% nas pacientes que expressavam esta proteína e 

de 67% nas pacientes ciclina A negativas Após o tratamento neoadjuvante, 

observamos que nas pacientes com ciclina A positivas as curvas de sobrevida 

global eram significativamente piores, com taxas de 48% em 40 meses nestas 

pacientes e de 71% nas pacientes ciclina A negativas (p = 0,003). 

A análise multivariada por regressão logística nos permitiu observar 

que o comprometimento axilar de mais de dois linfonodos por metástases, a 

idade inferior a 41 anos na ocasião do diagnóstico e a expressão de ciclina A 
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no tumor após a quimioterapia neoadjuvante tiveram relação com óbito pela 

neoplasia.  

 

Figuras 8a (à esquerda) e 8b (à direita): curvas de sobrevida global de acordo com a 
expressão tumoral de ciclina A antes e após a quimioterapia neoadjuvante, 
respectivamente. 
 

 
 

 

7) DISCUSSÃO 

A análise da presença da proteína c-erb-B2 mostrou que 94% das 

pacientes em que esta expressão foi considerada positiva (+++) houve 

resposta clínica objetiva, taxa esta que foi de 74% nas pacientes em que a 

expressão foi negativa. Além disso, o HER-2 foi um fator importante na 

predição de sobrevida livre de doença (85% de sobrevida livre nas pacientes 

negativas, comparado a 40% nas pacientes c-erb-B2 +++) e também de 

sobrevida global (64% de sobrevida em 40 meses nas pacientes c-erb-B2 

positivas e 83% nas negativas). Nossos achados estão em concordância com 

os observados por Tiezzi et al, 2007, que evidenciou relação direta entre 

expressão de c-erb-B2 e piores curvas de sobrevida livre de doença e de 

sobrevida global. Neste mesmo estudo, os autores verificaram que uma 

tendência das pacientes positivas para o c-erb-B2 terem taxas de resposta 

clínica maiores à quimioterapia neoadjuvante.  
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A idade de menos de 41 anos no diagnóstico e a presença de dois 

ou mais linfonodos acometidos por carcinoma de mama foram, na análise 

multivariada, fatores de risco independentes para morte por câncer na nossa 

casuística. Isto já tem sido mostrado em outros estudos (Balduzzi et al, 2007; 

Shannon et al, 2003), nos quais se verificaram fatores de mau prognóstico e 

piores índices de sobrevida livre de doença e de sobrevida global em pacientes 

mais jovens. Mesmo no caso de tumores que expressam receptores 

hormonais, pacientes jovens (principalmente as com menos de 35 anos) têm 

maior chance de recorrências da doença e de morte por câncer quando 

comparadas à pacientes na pós-menopausa e que tenham o mesmo perfil 

clínico e imuno-histoquímico.  

Um dos fatores que pode explicar este achado é a relação direta 

entre a pré-menopausa e a expressão de ciclina A no tumor que foi observada 

no nosso estudo. Houve expressão de ciclina A em 25% das pacientes pós-

menopausa (7 pacientes) e em 74% das pacientes na pré-menopausa (20 

pacientes), com p = 0,03. No entanto, não observamos diferença significante (p 

= 0,11) entre a expressão de ciclina A e a idade no diagnóstico, somente uma 

tendência para as pacientes ciclina A positivas serem mais jovens. 

A taxa de resposta objetiva ao tratamento quimioterápico 

neoadjuvante nas pacientes foi de 81,5% (75 casos, sendo em 22 casos 

resposta clínica completa e em 53 casos resposta clínica parcial). Estas taxas 

são semelhantes às relatadas previamente por Heys et al, em 2005, que 

variaram entre 77 e 96%. Observamos 11,9% (11 pacientes) com resposta 

patológica completa no nosso estudo, taxa esta inferior à observada por estes 

autores, que relataram em torno de 24% de resposta patológica completa, mas 

comparável aos resultados dos estudos de Wenzel et al (2002), Valero et al 
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(2000) e Evans et al (2002), que observaram taxas de resposta patológica de 

15, 10 e 12%, respectivamente, com o uso da combinação de docetaxel e 

antracíclicos (doxorrubicina).  

Observamos que a positividade para receptores de estrógeno foi um 

fator relacionado à menor taxa de resposta patológica completa ao tratamento 

neoadjuvante na nossa casuística. Talvez isto de explique pelo fato de estes 

tumores terem menores índices de proliferação celular e menor grau nuclear, 

conforme já relatado por Horii et al (2007), que estabeleceu critérios para 

diferenciar tumores mais sensíveis à quimioterapia e concluiu que existe 

relação entre a sensibilidade tumoral aos agentes quimioterápicos e receptores 

hormonais, mutações da p53, HER-2 neu e grau nuclear. 

Os primeiros estudos sobre superexpressão de proteínas de controle 

do ciclo celular e neoplasia de mama são do início da última década, como o 

estudo de Buckley et al, em 1993 e Salicioni et al em 1998, que encontraram 

expressão aumentada de ciclinas E, D e A em culturas celulares com fenótipo 

maligno. Colecchi et al, 2000, observou tanto a amplificação do gene da ciclina 

como expressão da mesma, em culturas de tumores de mama (MCF – 7) e in 

vivo.  

A taxa de positividade para expressão de ciclina A em nosso estudo 

foi de 29,3%, valor este próximo ao observado por Michalides et al, em 2002, 

que encontrou expressão de ciclina A em 86 pacientes de 201 incluídas 

(42,8%). Mais recentemente, em 2006, Baldini et al observaram uma taxa de 

positividade de 44% (33 de 75 pacientes), todas sem acometimento 

metastático dos linfonodos loco-regionais. A taxa de positividade que 

observamos também é semelhante à observada no estudo Husdal et al, em 
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2006, no qual a positividade foi de 26,7% em 80 pacientes em avaliação feita 

por PCR real-time. 

Não encontramos relação entre a expressão de ciclina A antes do 

tratamento neoadjuvante e a resposta clínica objetiva (completa e parcial). No 

nosso estudo, 81% das pacientes ciclina A positivas tiveram resposta objetiva 

ao tratamento, taxa semelhante à das pacientes ciclina A negativas. Este 

resultado é concordante com o estudo de Poikonen et al, em 2005, o único que 

relaciona resposta ao tratamento e expressão de ciclina A, no qual não foi 

observada relação entre a expressão da proteína e a resposta à quimioterapia 

em 96 pacientes com doença metastática e após falha de tratamento com 

antraciclinas (tratamento paliativo de primeira linha). Neste mesmo estudo, os 

autores encontraram somente relação entre a expressão da ciclina A e 

prognóstico, o que foi evidenciado pela menor sobrevida livre de doença (risco 

relativo de 1,9) e menor sobrevida global (risco relativo de morte por câncer de 

mama de 2,4).  

Estes achados já tinham sido mostrados por Bukholm et al, em 2001, 

que estudaram 170 pacientes com tumores de mama e observaram relação 

direta entre expressão de ciclina A e risco de recorrência da doença, além de 

óbito por câncer de mama durante o seguimento. Neste estudo foram incluídas 

pacientes com diagnóstico de carcinoma invasor, independentemente do 

estadio clínico. Em 2003, Kühling et al avaliaram a relação entre a expressão 

de ciclina A e prognóstico em 332 pacientes com tumores T1 e T2, sem 

acometimento axilar, e observaram que a ciclina A não foi um fator preditivo de 

sobrevida livre de doença ou de sobrevida global num seguimento médio de 99 

meses. Neste trabalho, somente a expressão das ciclinas E e B tiveram relação 

com prognóstico em pacientes com câncer de mama, mas também não foram 
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fatores independentes (só tinham relação com prognóstico quando expressas 

em tumores com altos índices de proliferação celular, avaliados com Ki-67). 

Observamos que a taxa de resposta clínica completa foi de 6,7% nas 

pacientes que mantiveram a expressão de ciclina A após a quimioterapia 

neoadjuvante. Esta mesma taxa foi de 27,3% nas pacientes em que a 

quimioterapia eliminou as células tumorais que expressavam ciclina A (p = 

0,04). De acordo com o que já foi demonstrado por Fisher et al, em 2002, nos 

resultados do protocolo B – 18 do NSABP, há diferença significante nas curvas 

de sobrevida global entre as pacientes com resposta patológica completa e as 

pacientes sem resposta completa (com piores taxas de sobrevida nestas). Em 

nossa casuística observamos uma taxa de sobrevida global de 91% em 40 

meses no grupo de pacientes com resposta patológica completa, taxa esta que 

foi de 63% nas pacientes sem resposta completa ao tratamento neoadjuvante, 

diferença esta que não foi significante. Provavelmente isto se deve ao fato de 

nossa casuística ter um pequeno número de pacientes com resposta patológica 

completa confirmada (11 pacientes). Assim, a expressão de ciclina A nos 

tumores de mama após a quimioterapia neoadjuvante poderia ter uma 

implicação prognóstica importante, por determinar pacientes mais susceptíveis 

à resposta clínica completa. No entanto, ainda são necessários outros estudos 

para comprovar essa afirmação. 

Não encontramos relação entre presença de ciclina A antes da 

aplicação da quimioterapia e sobrevida livre de doença, que foi de 54% em 40 

meses nas pacientes ciclina A positivas e de 60% nas pacientes ciclina A 

negativas.  

Apesar de não termos comprovado a relação direta entre a 

expressão de ciclina A e resposta objetiva à quimioterapia neoadjuvante, 
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encontramos uma diferença marcante nas curvas de sobrevida livre de doença 

e de sobrevida global quando levamos em consideração a expressão desta 

ciclina após o tratamento. 

As pacientes cujos tumores mantinham expressão de ciclina A após 

a quimioterapia têm menor sobrevida livre de doença (17 em 40 meses nas 

pacientes ciclina A positivas contra 65% nas ciclina A negativas). Isto reforça a 

nossa hipótese de que a expressão de ciclina A, em mais de 30% das células 

tumorais presentes após a realização da quimioterapia neoadjuvante, está 

diretamente relacionada ao prognóstico. Em nosso estudo fica evidente que a 

não eliminação dos clones tumorais que expressam esta proteína é um fator 

preditor de sobrevida livre de doença. 

De maneira semelhante, observamos que a expressão de ciclina A 

após a quimioterapia neoadjuvante foi também fator preditor de risco de morte 

pela doença (sobrevida global em 40 meses de 48% nas pacientes que 

expressam ciclina A contra 71% nas ciclina A negativas). Este achado também 

reforça a idéia de que a manutenção de células viáveis que expressam esta 

proteína após o tratamento quimioterápico neoadjuvante contendo Docetaxel e 

Epirrubicina está diretamente relacionado ao óbito pela neoplasia. Tal achado é 

esperado, uma vez que a expressão ciclina A está relacionada ao descontrole 

do ciclo de multiplicação celular. Assim, tumores que superexpressam esta 

proteína têm maiores taxas de proliferação celular, indiferenciados (o que se 

comprovou em nosso estudo pela taxa de 41% de tumores grau III nas 

pacientes ciclina A positivas, taxa três vezes maior do que nas pacientes ciclina 

negativas), com maior agressividade e mais possibilidade de não responderem 

adequadamente ao tratamento.    
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Já foi demonstrado que pacientes cujos tumores expressavam p27 

em menos da metade das células tumorais têm pior sobrevida global. A taxa de 

sobrevida global em 5 anos das pacientes com expressão de p27 em mais da 

metade das células tumorais, no estudo de Tan et al (1997) foi de 91%. Este 

estudo, porém, incluiu apenas casos com tumores menores que 1 cm. No 

estudo de Traub et al, 2006, que analisou 338 pacientes, a taxa de positividade 

de p27 foi de 66%. Neste experimento, foi observada relação direta entre a 

negatividade para p27 e tumores indiferenciados, estadio clínico mais 

avançado no momento do diagnóstico, negatividade para receptores hormonais 

e positividade para c-erb-B2, maiores taxas de recorrência da doença e menor 

sobrevida global. No nosso estudo, observamos uma taxa de positividade de 

45,7%, valor este que era esperado, uma vez que incluímos apenas pacientes 

com doença localmente avançada. 

Conforme Spataro et al, em 2003, que encontrou uma taxa de 

positividade de p27 de 56% (260 pacientes de 461), a negatividade desta 

proteína estava relacionada a tumores de alto grau histológico e com 

marcadores de proliferação, como Ki-67, mas não foi encontrada correlação 

com sobrevida livre de doença e sobrevida global.  

A expressão de p27 antes da quimioterapia neoadjuvante não teve 

relação com sobrevida livre de doença ou sobrevida global. Após a 

quimioterapia, também não observamos relação estatisticamente significante 

entre os tumores p27 negativos e sobrevida livre de doença ou sobrevida 

global. Com isto não conseguimos demonstrar que a manutenção de clones 

tumorais que expressam em grande quantidade este supressor tumoral após a 

quimioterapia confere à doença melhor prognóstico. As curvas de sobrevida 
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mostram somente uma tendência (não significante) a melhor prognóstico nas 

pacientes p27 positivas após a quimioterapia.  

Podemos concluir que a relação entre a não expressão de p27 e 

marcadores de mau prognóstico, já demonstrada para tumores iniciais, ainda 

não se confirmou em pacientes com tumores localmente avançados. Isto pode 

ser reforçado pelos achados recentes de Yuan et al (2007) que demonstrou 

que o p27 provavelmente tem papel fundamental na restrição da tumorigênese 

e menos relevante nos mecanismos de resistência ao tratamento e 

metastatização. 

 

8) CONCLUSÕES 

A idade continua sendo um fator independente de mau prognóstico 

para o câncer de mama e isto se confirma nos casos dos tumores localmente 

avançados. Da mesma forma, o comprometimento dos linfonodos loco-

regionais é um importante fator preditivo de sobrevida livre de doença e 

mortalidade por câncer de mama. 

No nosso estudo não observamos valor preditivo de resposta ao 

tratamento neoadjuvante para a expressão de proteína p27. Pudemos observar 

também, que no câncer de mama localmente avançado, existe uma tendência 

para que a expressão da p27 nas células tumorais, após a administração da 

quimioterapia, seja preditiva de prognóstico quanto à sobrevida livre de doença 

e sobrevida global, mas sem significância estatística. 

Em relação à expressão de ciclina A, observamos que a manutenção 

da expressão desta proteína após a aplicação da quimioterapia neoadjuvante 

está relacionada aos tumores que tiveram menor taxa de resposta clínica, mas 

não há relação com a resposta patológica. Como era esperado, também 
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observamos que nas pacientes ciclina A positivas após a aplicação da 

quimioterapia neoadjuvante as curvas de sobrevida livre de doença e de 

sobrevida global foram desfavoráveis. 
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