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RESUMO 

 

Lacombe, AMF. Proteína Esterol O-acilcoenzima A: colesterol aciltransferase 1 

(SOAT1): um novo marcador preditivo de agressividade dos carcinomas do córtex 

suprarrenal [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 

Introdução: O carcinoma do córtex suprarrenal (CCS) é uma malignidade rara associada 

a um prognóstico reservado na maioria dos pacientes. Além do prognóstico desfavorável, 

as alternativas de tratamento são escassas e, apesar de muitos progressos no conhecimento 

da patogênese da doença, pouco se evoluiu em relação a sua terapêutica. Desta forma, o 

estabelecimento de novos marcadores prognósticos que possam contribuir para o 

desenvolvimento de tratamentos-alvo é de grande interesse. A esterol O-acilcoenzima A: 

colesterol aciltransferase 1 (SOAT1) é uma enzima codificada pelo gene SOAT1, o qual 

é alvo da ação do fator de transcrição esteroidogênico 1 (SF-1). A SOAT1 está envolvida 

na esterificação do colesterol e na formação das partículas de gordura ou “lipid droplets”. 

Recentemente foi demonstrado que a inibição in vitro da SOAT1 resulta em 

comprometimento da esteroidogênese e da viabilidade celular no CCS. Até o momento 

não há estudos que avaliaram o impacto da expressão da SOAT1 no prognóstico e nos 

desfechos clínicos de pacientes com CCS. Objetivos: Avaliar a expressão do gene e da 

proteína SOAT1 no CCS e correlacioná-la com as características clínicas, bioquímicas e 

anatomopatológicas e com os desfechos clínicos sobrevida livre de recorrência (SLR), 

sobrevida livre de progressão (SLP) e sobrevida global (SG); avaliar a expressão proteica 

da SOAT1 no tumor primário versus a expressão proteica deste marcador em metástases 

de CCS em diferentes sítios; comparar a expressão proteica da SOAT1 com a expressão 

do SF-1 e avaliar o impacto da expressão proteica da SOAT1 na resposta ao tratamento 

com mitotano. Métodos: Analisamos a expressão gênica e proteica da SOAT1 avaliada 

por meio da reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (qRT-PCR) e por 

imuno-histoquímica (IHQ) em três micromatrizes teciduais (TMAs): dois TMAs foram 

confeccionados a partir de amostras tumorais de carcinomas primários (escore de Weiss 

 3) de 112 pacientes adultos e um TMA foi confeccionado a partir de amostras tumorais 

de 42 metástases de CCS de 19 pacientes. Dois patologistas experientes avaliaram os 

resultados imuno-histoquímicos de forma cega e independente utilizando uma abordagem 

semi-quantitativa. Resultados: A expressão proteica da SOAT1 foi heterogênea. Na série 

de tumores primários e de metástases, 37,5% e 36%, respectivamente, apresentaram 

expressão proteica forte (escore > 2). A expressão forte da proteína SOAT1, nos tumores 

primários, correlacionou-se com características de maior agressividade no CCS como 

com a secreção excessiva de cortisol pelo tumor e com o status de hipercortisolismo (p = 

0,01), com o estadiamento avançado ao diagnóstico (ENSAT 3 e 4; p = 0,011) e com um 

índice de proliferação celular Ki67 mais elevado (p = 0,002). A expressão forte da SOAT1 

foi um fator preditivo independente para uma menor SG (risco relativo (RR) 2,15; 

intervalo de confiança (IC) 95% 1,26-3,66; p = 0,005) e para uma menor SLR em 

pacientes com doença localizada ao diagnóstico que foram submetidos à ressecção 



  

  

cirúrgica completa do tumor primário (RR 2,1; IC 95% 1,09-4,06; p = 0,027). Nas 

metástases a expressão proteica da SOAT1 enquadrou-se na mesma categoria de 

expressão que a do tumor primário em 72% dos casos; contudo, não se correlacionou de 

forma estatisticamente significante com as características clínicas, bioquímicas e 

histológicas. A expressão do SF-1 foi positiva na maioria dos casos, tendo sido 

demonstrada em 92% dos tumores primários e em 74% das metástases. A expressão da 

SOAT1 e do SF-1 foram concordantes em cerca de dois terços dos casos. A expressão 

proteica da SOAT1, isoladamente, não predisse a resposta ao tratamento com mitotano, 

tanto no contexto adjuvante quanto no contexto paliativo. Conclusões: A expressão 

proteica da SOAT1 tem valor prognóstico no CCS, definindo um subgrupo de pacientes 

com prognóstico mais reservado. Reforçamos a importância de que a SOAT1 seja 

investigada como um possível alvo terapêutico nos pacientes portadores desta neoplasia 

maligna.  

 

 

Descritores: carcinoma do córtex suprarrenal; expressão gênica; imuno-histoquímica; 

marcadores biológicos do tumor; prognóstico; mitotano; sobrevida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ABSTRACT  

 

Lacombe, AMF. Sterol O-acylcoenzyme A: cholesterol acyltransferase 1 (SOAT1): a new 

predictive marker for aggressiveness of adrenocortical carcinomas [thesis]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 

 

Introduction: Adrenocortical carcinoma (ACC) is a rare cancer associated with poor 

prognosis in most patients. In addition to the unfavorable prognosis, alternative 

treatments are lacking, and there has been a lack of significant advances in the 

development of treatments. Thus, the establishment of new prognostic markers that can 

contribute to the development of target therapies is of enormous interest. Sterol O-

acylcoenzyme A: cholesterol acyltransferase 1 (SOAT1) is an enzyme encoded by the 

SOAT1 gene, which is the target of steroidogenic transcription factor 1 (SF-1). SOAT1 is 

an enzyme involved in cholesterol esterification and lipid droplet formation. Recently, it 

was demonstrated that, in vitro, SOAT1 inhibition leads to impaired steroidogenesis and 

cell viability in ACC. To date, no studies have addressed the impact of SOAT1 expression 

on ACC prognosis and clinical outcomes. Aims: We aimed to evaluate the correlation 

between SOAT1 expression and the clinical, biochemical and anatomopathological 

characteristics, recurrence-free survival (RFS), progression-free survival (PFS) and 

overall survival (OS) associated with ACC and to evaluate SOAT1 protein expression in 

the primary tumor versus that in ACC metastases at different sites. We also intended to 

compare SOAT1 protein expression with SF-1 expression and to evaluate the impact of 

SOAT1 protein expression in response to treatment with mitotane. Methods: We 

evaluated SOAT1 gene and protein expression through real-time quantitative polymerase 

chain reaction (qRT-PCR) and immunohistochemistry (IHC) in three tissue microarrays 

(TMAs), respectively. Two TMAs were prepared from primary carcinoma samples 

(Weiss score  3) from 112 adult patients, and one TMA was prepared from tumor 

samples from 42 ACC metastases from 19 patients. Two experienced pathologists 

evaluated the immunohistochemical results blindly and independently using a 

semiquantitative approach. Results: SOAT1 protein expression was heterogeneous. 

Among the primary tumors and metastases, 37.5% and 36%, respectively, demonstrated 

strong protein expression (score > 2). In the primary tumors, strong SOAT1 protein 

expression was correlated with features of high aggressiveness in ACC, such as excessive 

cortisol secretion by the tumor and with the hypercortisolism status (p = 0.01), with an 

advanced stage at diagnosis (ENSAT 3 and 4; p = 0.011) and with a higher Ki67 index (p 

= 0.002). Strong SOAT1 protein expression was an independent predictive factor of 

decreased OS (hazard ratio (HR) 2.15; 95% confidence interval (CI) 1.26-3.66; p = 0.005) 

and decreased RFS in the subgroup of patients with localized disease at diagnosis who 

underwent complete surgical resection of the primary tumor (HR 2.1; 95% CI 1.09-4.06; 

p = 0.027). For the metastases, the level of SOAT1 protein expression resulted in their 

being included in the same expression category as the primary tumor in 72% of the cases, 

but it was not correlated in a statistically significant way with the clinical, biochemical or 



  

  

histological characteristics. The SF-1 expression status was positive in most cases (92% 

of primary tumors and 74% of metastases). The expression levels of SOAT1 and SF-1 

were similar in approximately two-thirds of the cases. SOAT1 expression alone did not 

predict the response to treatment with mitotane in both the adjuvant and palliative 

settings. Conclusions: Our findings demonstrated that the detection of SOAT1 protein 

expression has prognostic value in ACC, defining a subgroup of patients with poorer 

prognosis. We also reinforced the importance of investigating SOAT1 as a possible 

therapeutic target for patients with ACC. 

 

Descriptors: adrenocortical carcinoma; gene expression; immunohistochemistry; tumor 

markers; prognosis; mitotane; survival. 
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1.1 O Carcinoma do córtex suprarrenal 

 O carcinoma do córtex suprarrenal (CCS) é uma neoplasia maligna rara e 

extremamente agressiva1, com uma incidência de 0,5 a 2 casos por milhão de adultos por 

ano2. O CCS pode ocorrer em qualquer idade, no entanto, dois picos de incidência são 

bem definidos na literatura: a primeira década de vida, acometendo crianças, e a quarta e 

quinta décadas de vida3,4. As regiões sul e sudeste do Brasil destacam-se por uma 

incidência expressivamente maior desta condição na faixa etária pediátrica, sendo esta 10 

a 15 vezes maior do que a de outras regiões ao redor do mundo5 em decorrência da alta 

prevalência da variante alélica patogênica germinativa c.1010G>A no gene TP53 

(p.Arg337His, R337H)1.  

   

1.2 Apresentação clínica do carcinoma do córtex suprarrenal 

Nos adultos, as manifestações clínicas mais comuns do CCS decorrem da secreção 

excessiva de cortisol pelo tumor. Alguns pacientes apresentam excesso de cortisol e 

andrógenos, apresentando uma síndrome mista (síndrome de Cushing e síndrome 

virilizante). O excesso isolado de andrógenos é pouco comum e o excesso de estrógenos 

e/ou aldosterona é infrequente2,6. Em alguns casos não há excesso hormonal identificado 

pela avaliação clínica e hormonal habitual; entretanto, com a utilização de métodos mais 

sensíveis como a espectrometria de massas é possível identificar concentrações elevadas 

de precursores da esteroidogênese suprarrenal7. 

Os pacientes com tumores aparentemente não funcionantes podem se apresentar 

com sintomas decorrentes do efeito de massa do tumor como dor abdominal, náuseas, 

vômitos, sensação de saciedade precoce e dorsalgia ou dor lombar.  Mais raramente, o 

CCS pode ser diagnosticado como achado incidental em exames de imagem realizados 

com outro objetivo que não a avaliação da glândula suprarrenal8,9. No entanto, a 

probabilidade de um incidentaloma suprarrenal tratar-se de um CCS é pequena; o CCS 

representa apenas 8 a 12% de todos os incidentalomas suprarrenais10.   

 

1.3 Diagnóstico do carcinoma do córtex suprarrenal 

O diagnóstico do CCS é baseado na avaliação cuidadosa e conjunta da história 

clínica, das características laboratoriais (bioquímicas e hormonais) e radiológicas antes 

do tratamento cirúrgico, se este for possível e, após a ressecção cirúrgica, das 

características histopatológicas3.  
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1.3.1 Diagnóstico laboratorial 

Em 2005, a Rede Europeia para o Estudo dos Tumores Adrenais (ENSAT) sugeriu 

uma avaliação laboratorial pré-operatória a ser realizada em todos os pacientes com 

suspeita de CCS, a qual foi revisitada e atualizada recentemente11,12. Os exames a serem 

solicitados encontram-se descritos na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Investigação laboratorial a ser realizada nos pacientes com suspeita clínica de 

carcinoma do córtex suprarrenal. 

 

Avaliação hormonal 

Objetivo Exame 

Confirmar o excesso de 

glicocorticoides 

 Teste de supressão com dexametasona 1mg via 

oral overnight ou cortisol livre urinário 24h 

 ACTH basal (plasmático) 

Confirmar o excesso de 

esteroides sexuais e seus 

precursores  

 DHEAS (sérico) 

 17-OH-progesterona (sérico) 

 Androstenediona (sérico) 

 Testosterona (sérico, apenas em mulheres) 

 17--estradiol (sérico, apenas em homens ou 

mulheres na pós menopausa) 

 11-desoxicortisol 

Confirmar o excesso de 

mineralocorticoides 

 Potássio (sérico) 

 Relação aldosterona/renina (apenas em 

pacientes com HAS e/ou com hipocalemia) 

Excluir feocromocitoma  Catecolaminas ou metanefrinas urinárias 24h 

 Metanefrinas plasmáticas 

ACTH, hormônio adrenocorticotrófico; DHEAS, dehidroepiandrosterona; HAS, hipertensão 

arterial sistêmica 

 

 A avaliação hormonal detalhada destes pacientes é importante uma vez que o 

diagnóstico do excesso de esteroides estabelece a origem adrenocortical do tumor e 

qualquer evidência de cossecreção de esteroides e de seus precursores aumenta a 

probabilidade do diagnóstico de um CCS11. Ainda, se não diagnosticada, a secreção 

autônoma de cortisol pode levar à insuficiência suprarrenal secundária após a ressecção 

completa da lesão tumoral. O padrão hormonal pré-operatório também pode ser útil como 

um marcador tumoral no seguimento pós-operatório, facilitando a detecção de 

recorrências locais ou à distância6,12. 
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1.3.2 Diagnóstico radiológico 

Nos casos em que a suspeita de um CCS é alta, está indicada a realização de 

tomografia computadorizada (TC) de tórax, além de TC ou ressonância magnética (RM) 

de abdômen e pelve, uma vez que o resultado destes exames pode vir a modificar a 

decisão terapêutica do paciente. O objetivo da realização destes exames é avaliar a 

extensão locorregional do tumor e descartar a presença de metástases, as quais mais 

comumente acometem o fígado e os pulmões. Exames de imagem adicionais como RM 

de encéfalo e cintilografia óssea devem ser solicitados apenas se o paciente apresentar 

sintomas que elevem a suspeição clínica do acometimento destes sítios uma vez que 

metástases cerebrais e ósseas são menos comuns, principalmente em pacientes sem 

evidência de acometimento secundário de sítios mais comuns como fígado e pulmões.  

O uso rotineiro da tomografia por emissão de pósitron acoplada à TC (PET-TC) 

ainda precisa ser validado13,14. No entanto, este é um exame frequentemente solicitado no 

estadiamento inicial ou no momento da recorrência quando a ressecção cirúrgica da 

mesma (metastasectomia) é considerada.  

 

1.3.3 Diagnóstico histopatológico 

 A avaliação histopatológica do tumor é determinante para o diagnóstico final do 

CCS sendo, no grupo adulto, fundamental4. Uma vez que o CCS pode ser não 

funcionante, a determinação da origem adrenocortical do tumor é a primeira etapa desta 

avaliação. A segunda etapa consiste na avaliação de diversos parâmetros macroscópicos 

e microscópicos com o objetivo de diferenciar os tumores benignos dos tumores 

malignos3.  

 Vários sistemas foram propostos para definir malignidade do ponto de vista 

microscópico dentre os tumores adrenocorticais, sendo o sistema proposto por Weiss, em 

1984, o escore mais validado para este fim e, também, o mais utilizado3. Este sistema 

compreende nove parâmetros histopatológicos: três relacionados à estrutura do tumor 

(presença ou ausência de necrose, padrão arquitetural e porcentagem de células claras), 

três relacionados à estrutura celular (presença ou ausência de mitoses atípicas, número de 

mitoses e pleomorfismo nuclear) e três relacionados à invasão (presença ou ausência de 

invasão vascular, invasão sinusoidal e invasão capsular) (Anexo Ia). Em 2002, um 

sistema de Weiss modificado foi proposto excluindo-se quatro parâmetros do sistema 

original que se mostraram mais subjetivos e de difícil interpretação (Anexo Ib). 
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Considerando-se o escore de Weiss original ou o modificado, um tumor do córtex 

suprarrenal é definido como carcinoma (tumor maligno) quando apresenta pelo menos 

três critérios15. O índice mitótico elevado e a presença de mitoses atípicas estão 

relacionados com uma evolução desfavorável da doença16.  

 

1.3.3.1 Marcadores tumorais  

 A imuno-histoquímica (IHQ) pode ser utilizada para diferenciar, com segurança, 

tumores do córtex suprarrenal de outras massas suprarrenais, além de comprovar a origem 

adrenocortical de metástases. Os marcadores melan-A e inibina são rotineiramente usados 

com este objetivo, mas sabe-se que sua acurácia diagnóstica é limitada. O fator 

esteroidogênico 1 (SF-1), um fator de transcrição envolvido no desenvolvimento da 

glândula suprarrenal, mostrou-se como sendo o melhor marcador independente 

disponível para determinar a origem adrenocortical de uma massa adrenal e/ou de uma 

metástase de CCS, com alta sensibilidade e especificidade17. 

A alta expressão do antígeno Ki67, uma proteína nuclear, é um índice validado de 

proliferação celular e, atualmente, é considerado o parâmetro histopatológico que oferece 

a maior predição de sobrevida9,18,19.  

 Outros marcadores moleculares passíveis de avaliação utilizando a IHQ e que já 

foram descritos como fatores prognósticos no CCS são: p53, SF-1, IGF2, -catenina, 

DICER1 e LIN285,17,20. Todavia, o único marcador que é utilizado rotineiramente na 

prática clínica atual é o Ki6718. 

 

1.4 Estadiamento 

O estadiamento ao diagnóstico é um importante fator prognóstico em pacientes 

com CCS, sendo utilizada a classificação proposta pela ENSAT (Anexo II)21. Esta 

classificação define os estádios I e II como tumores localizados com um tamanho  5 cm 

e > 5 cm, respectivamente. O estádio III é caracterizado pela infiltração de tecidos 

adjacentes, linfonodos positivos ou trombo tumoral na veia cava ou veia renal, enquanto 

o estádio IV é definido pela presença de metástases à distância. 

 

1.5 Prognóstico 

Os principais determinantes prognósticos do CCS são o estadiamento e a extensão 

da ressecção cirúrgica (status da ressecção)1. Entretanto, diversos outros fatores 
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interferem no risco de recorrência local ou à distância e influenciam a sobrevida dos 

pacientes; a identificação destes fatores é de grande relevância para o seguimento dos 

pacientes. 

o Estadiamento: entre os pacientes que se apresentam no estádio I ao diagnóstico, 

observa-se uma sobrevida de 66 a 82% em 5 anos; no estádio II e III esta é de 58 

a 64% e 24 a 50%, respectivamente. No estádio IV a sobrevida em 5 anos diminui 

de forma significativa, sendo de 0 a 28%11.  

o Status da ressecção: nos pacientes com doença localizada ao diagnóstico, o 

tratamento cirúrgico é a intervenção mais importante e a ressecção completa 

(status de ressecção R0) correlaciona-se com um melhor prognóstico. A resseção 

incompleta, identificada na microscopia (R1) ou na macroscopia (R2) e um status 

de resseção desconhecido (Rx) estão associados a uma sobrevida inferior3.  

o Funcionalidade: o hiperandrogenismo isolado é um fator independente associado 

a um melhor prognóstico. Por outro lado, os CCSs secretores de cortisol, incluindo 

aqueles com secreção mista (cortisol e andrógenos) tendem a apresentar um 

comportamento mais agressivo, possivelmente em decorrência dos efeitos 

imunossupressores do cortisol22,23. Os raros casos com produção estrogênica 

também caracterizam um grupo de tumores com comportamento mais agressivo.  

o Ki67: o marcador de proliferação celular Ki67 é considerado o fator isolado mais 

importante para predizer recorrência em pacientes submetidos à ressecção 

cirúrgica completa do tumor primário (status de ressecção R0)18. Ainda, o índice 

Ki67 é capaz de predizer a mortalidade doença-específica dos pacientes com 

CCS24. 

o Aspectos moleculares: 

 Fator esteroidogênico 1 (SF-1): a análise da expressão proteica do SF-1 

utilizando a IHQ tem, além de um alto valor na confirmação da origem 

adrenocortical da neoplasia, um alto valor prognóstico. Os CCSs que 

apresentam expressão forte do SF-1 têm um prognóstico mais reservado 

do que aqueles que apresentam expressão fraca deste marcador17.  

 Genes DGL7, BUB1B e PINK1: um estudo que analisou o perfil de 

expressão gênica de 94 CCSs de adultos demonstrou que os genes DGL7 

e PINK1, envolvidos na regulação do ciclo celular, foram diferentemente 

expressos entre tumores recorrentes e não recorrentes25. A hiperexpressão 
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do DGL7 em células tronco de modelos animais inibe a diferenciação e 

estimula o crescimento celular26. Além disso, o cálculo da diferença da 

expressão dos genes BUB1B e PINK1 foi um fator preditivo significativo 

de redução da sobrevida global (SG) dos pacientes25. A importância 

prognóstica da expressão combinada dos genes BUB1B e PINK1 foi 

posteriormente validada nos CCSs de pacientes adultos seguidos no HC-

FMUSP27.  

 Hipermetilação do G0S2: a hipermetilação e o silenciamento do gene 

G0S2 (G0/G1 Switch 2) são encontrados em cerca de 40% dos CCSs. Essa 

assinatura molecular define um subgrupo de pacientes que apresenta uma 

menor sobrevida livre de doença e uma menor SG, de forma que o 

silenciamento do G0S2 também é considerado um fator preditivo 

independente de recorrência e óbito28. 

 Gene ZNRF3: mutações somáticas inativadoras e deleções em homozigose 

do ZNRF3 induzem à ativação da via Wnt/-catenina, e por isso o ZNRF3 

é considerado um novo gene supressor tumoral29. O CCS é a neoplasia que 

apresenta com maior frequência alterações no ZNRF3 e foi demonstrado 

previamente que pacientes com tumores que apresentam alterações neste 

gene apresentam uma menor taxa de SG em relação aos pacientes sem 

alterações30.  

 Metilação do DNA: a metilação do DNA está envolvida na patogênese de 

várias doenças, entre elas, o câncer. Em comparação com células normais, 

células tumorais exibem um metiloma diferenciado no qual padrões de 

hipometilação e hipermetilação podem ser observados31. A hipermetilação 

das ilhas “CpG”, as quais estão localizadas nas regiões regulatórias dos 

genes, contribui para a inativação de genes supressores tumorais. A 

hipermetilação das ilhas “CpG” no CCS caracteriza um subgrupo de 

pacientes com piores desfechos clínicos e pior prognóstico32–34; estes 

resultados já foram, inclusive, confirmados por meio da classificação 

molecular dos pacientes com CCS do projeto Cancer Genome Atlas35.  
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1.6 O tratamento do carcinoma do córtex suprarrenal 

A ressecção cirúrgica completa nos casos de doença localizada consiste no 

tratamento curativo que oferece a maior sobrevida a longo prazo. No entanto, apesar da 

resseção completa (status de ressecção R0) ser um importante fator prognóstico, ela não 

previne a recorrência da doença36. As altas taxas de recorrência da doença (75 – 80%)37, 

localmente e à distância, motivam a instituição de modalidades terapêuticas adicionais à 

cirurgia na maioria dos pacientes. Para os pacientes com doença irressecável ou 

metastática ao diagnóstico, todas as alternativas terapêuticas de que se dispõe são 

paliativas, inclusive o tratamento cirúrgico, quando considerado.  

Um tratamento bem estabelecido para o CCS é o tratamento com o quimioterápico 

oral mitotano, sendo este utilizado tanto no contexto adjuvante (tratamento realizado após 

o tratamento cirúrgico e ressecção completa do tumor primário com o objetivo de 

diminuir o risco de recorrência nos pacientes que apresentam alto risco para tal) quanto 

no contexto de doença avançada (tratamento paliativo); na última, em geral, em 

associação com outras drogas38. No contexto adjuvante, o estudo prospectivo 

multicêntrico que está em andamento (ADIUVO-Trial - NCT00777244 

(ClinicalTrials.gov)) tem como finalidade avaliar o benefício desta medicação no 

contexto adjuvante em pacientes com baixo e intermediário risco de recorrência (estádio 

ENSAT 1-3, status de ressecção R0, e índice Ki67  10%).  

 

1.6.1 Mitotano 

O mitotano [1-(2-clorofenil)-1-(4-clorofenil)-2,2-dicloroetano, (o,p’-DDD)] é a 

única droga aprovada para o tratamento do CCS avançado desde a década de sessenta (até 

o momento nenhuma droga foi formalmente aprovada em bula com a finalidade de 

adjuvância)39. 

A primeira publicação sobre o uso do mitotano em indivíduos com CCS provém 

de 195940 e, desde então, tem sido demonstrado o efeito desta droga em termos de inibição 

da esteroidogênese (efeito anti-hormonal) e de destruição celular (efeito citotóxico)41. No 

entanto, apesar do longo tempo de uso e da experiência com esta droga, os mecanismos 

de ação subjacentes aos seus efeitos acima descritos ainda não se encontram claramente 

definidos39. Além disso, há muitas áreas de incerteza em relação ao uso desta droga, como 

por quanto tempo usá-la e o que esperar em termos de resposta terapêutica. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00777244
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A ação do mitotano na esteroidogênese suprarrenal está associada à inibição e à 

menor expressão de enzimas dependentes (CYP11A1, CYP11B1 e CYP11B2) e 

independentes (3 hidroxiesteróide desidrogenase) do citocromo P45042. As enzimas 

mais sensíveis ao mitotano em concentrações não citotóxicas são a StAR (steroidogenic 

acute regulatory protein) e a CYP11A1, enzimas de maior importância já que estão 

envolvidas na etapa limitante da esteroidogênese41.  

Já que a maioria das reações enzimáticas da biossíntese de hormônios esteroides 

ocorre na mitocôndria, a hipótese da indução de um defeito na cadeia respiratória 

mitocondrial pelo mitotano ser responsável pela inibição da esteroidogênese e morte 

celular foi aventada em estudos francês e italiano realizados em 201341,43. 

A metabolização do mitotano em metabólitos ativos parece ser importante para o 

seu efeito terapêutico. O mitotano é metabolizado em dois metabólitos: 1,1-(o,p-

diclorodifenil)2,2-dicloroetano (o,p’DDE) e 1,1-(o,p-diclorodifenil) ácido acético 

(o,p’DDA) por meio de -hidroxilação e -hidroxilação, respectivamente44. Os estudos 

são conflitantes em relação ao papel destes metabólitos e em relação a qual destes dois 

metabólitos apresenta maior correlação com a resposta clínica com o uso do mitotano45. 

Possíveis interferências na metabolização do mitotano em seus metabólitos ativos 

poderiam ser responsáveis por potenciais diferenças nas concentrações plasmáticas e na 

resposta terapêutica a esta droga45. 

Recentemente foi demonstrado que o mitotano sensibiliza as células do CCS à 

radiação ionizante por meio da atenuação do reparo do DNA, sugerindo que esta droga 

também exerça algum tipo de interação com o material genético das células46. 

 De forma paralela à disponibilidade insuficiente que se tem atualmente em relação 

a fatores prognósticos do CCS, poucos fatores preditivos da eficácia do tratamento já 

foram identificados. As concentrações plasmáticas do mitotano (mitotanemia) consistem 

no único fator preditivo de resposta a esta droga disponível até o momento; a manutenção 

de concentrações plasmáticas de mitotano (mitotanemia) acima de 14mg/L estão 

associadas à maior sobrevida livre de progressão (SLP) e à maior sobrevida livre de 

recorrência (SLR) quando utilizado no manejo da doença avançada e no contexto 

adjuvante, respectivamente42.  

 A identificação de novos fatores preditivos de resposta ao mitotano se faz 

necessária uma vez que o tratamento com esta droga em geral é mantido por um longo 

período (anos), necessita de monitorização das suas concentrações plasmáticas e está 
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associado a uma alta prevalência de efeitos adversos e de interações medicamentosas. As 

interações medicamentosas se devem principalmente pela potente indução da CYP3A4 

pelo mitotano, a qual resulta na rápida metabolização de drogas em uso concomitante ao 

mitotano com menor efeito terapêuticos destas; tal interação é vista, por exemplo, no uso 

concomitante do mitotano com inibidores da tirosina-quinase45. A indução desta isoforma 

do citocromo P450 implica também na necessidade de um regime menos habitual de 

reposição de esteroides durante o seu uso, como glicocorticoides de curta ação em doses 

significativamente mais elevadas ou glicocorticoides que apresentem tempo de meia-vida 

plasmática mais prolongado11. 

 

1.6.2 Outras modalidades terapêuticas 

 A radioterapia adjuvante do leito tumoral (ARDT) pode ser considerada em 

pacientes com CCS submetidos à ressecção cirúrgica completa do tumor primário que 

apresentam alto risco de recorrência (status de ressecção R0, mas tumores grandes, status 

de ressecção R1 ou estádio ENSAT 3). Os poucos estudos que avaliaram esta modalidade 

até o momento foram retrospectivos e envolveram coortes com número pequeno de 

pacientes; alguns destes demonstraram melhora do controle local com menor taxa de 

recorrência local; outros não demonstraram qualquer benefício. Um estudo recente 

publicado por Gharzai et al. demonstrou impacto positivo da ARDT na SLR e, pela 

primeira vez, também na SG de pacientes com CCS submetidos à ressecção cirúrgica, 

independentemente do status de ressecção47.  

 A terapia citotóxica (quimioterapia sistêmica com cisplatina, etoposídeo e 

doxorrubicina), a imunoterapia (inibidores de “checkpoints” do sistema imune (PD-1, 

PDL-1 e CTLA-4), as terapias-alvo (inibidores de quinases) e a ablação por 

radiofrequência e a crioablação são outras modalidades terapêuticas utilizadas no 

tratamento do CCS avançando, muitas vezes em associação com o mitotano38,48–50. 

Enquanto que com a primeira modalidade foi demonstrado um impacto positivo em 

termos de sobrevida livre de progressão (SLP), mas não em relação à SG51, os resultados 

dos estudos até o momento disponíveis para a segunda e terceira modalidades são 

desanimadores49. A ablação por radiofrequência e a crioablação, por sua vez, vêm 

ganhando espaço no tratamento de recorrências de baixo volume50.   
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1.7 A proteína SOAT1  

 A esterol O-acilcoenzima A: colesterol aciltransferase 1 (SOAT1) é uma proteína 

codificada pelo gene SOAT1; este, por sua vez, é alvo do fator de transcrição 

esteroidogênico 1 (SF-1, NR5A1) na glândula suprarrenal humana.  

A proteína SOAT1 é expressa em diferentes órgãos, entretanto, nas células do 

córtex suprarrenal observa-se a sua maior expressão. A SOAT1, uma proteína com função 

enzimática, está presente no retículo endoplasmático (RE), sendo responsável pela 

regulação da formação de ésteres de colesterol a partir do colesterol livre. Esta proteína é 

essencial para a homeostase intracelular do colesterol, mantendo concentrações 

apropriadas de colesterol não esterificado no interior das células para a estabilidade de 

suas membranas e protegendo as células suprarrenais dos efeitos potencialmente 

prejudiciais das moléculas de colesterol livre em excesso52 (Figura 1).  

 

 

 
Figura 1. Ilustração esquemática da função da proteína esterol O-acilcoenzima A: colesterol 

aciltransferase 1 (SOAT1). A SOAT1, proteína localizada no retículo endoplasmático, é 

responsável pela conversão enzimática das moléculas de colesterol livre e de ácidos graxos livres 

em colesterol esterificado. As estruturas ricas em colesterol esterificado são chamadas de “lipid 

droplets” (identificadas nos círculos em azul).  

RLDL, receptor do LDL-colesterol; MP, membrana plasmática; AGL, ácidos graxos livres; COL; colesterol 

livre; RE, retículo endoplasmático; CE, colesterol esterificado; SOAT1, proteína esterol O-acilcoenzima 

A: colesterol aciltransferase 1; N, núcleo; M, mitocôndria.  

 

 As propriedades das moléculas de colesterol esterificado, sobretudo no que tange 

à sua solubilidade, tornam estas moléculas ideais para o estoque de colesterol, o qual 
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ocorre principalmente no citoplasma no interior das partículas de gordura (“lipid 

droplets”). Uma maior disponibilidade de moléculas de colesterol esterificado leva a um 

aumento da proliferação e da invasividade celular, sugerindo que tais moléculas possam 

contribuir para um fenótipo de proliferação celular, iniciação, promoção e progressão 

tumoral53. 

 Na última década houve uma expansão considerável no conhecimento dos 

mecanismos que regulam a formação e as funções das partículas de gordura (ou “lipid 

droplets”) no câncer. Quando consideramos as principais características que diferenciam 

as células cancerosas das células normais, sintetizadas por Hanahan e Weinberg em uma 

das principais publicações em oncologia em 2000 (“The Hallmarks of Cancer”)54 e 

revisitadas pelos mesmos autores em 201155, as “lipid droplets” estão associadas à 

maioria delas. Estas partículas associam-se às características listadas abaixo que estão 

sublinhadas (7 das 10 características centrais das células cancerosas)56: 

o Reprogramação do metabolismo energético; 

o Potencial replicativo ilimitado; 

o Evasão do sistema imune; 

o Promoção de processos inflamatórios; 

o Sinalização de proliferação celular sustentada; 

o Instabilidade genômica e mutações; 

o Resistência a mecanismos de apoptose celular; 

o Indução da angiogênese; 

o Capacidade de invasão celular e tecidual e disseminação metastática; 

o Escape dos processos inibitórios de proliferação. 

 

Evidências recentes demonstram que o metabolismo lipídico, de fato, é submetido 

a uma reprogramação nas células cancerosas, condição esta observada em diferentes 

neoplasias malignas. No glioblastoma multiforme, a esterificação do colesterol e a 

formação destas partículas ricas em moléculas de colesterol esterificado (“lipid droplets”) 

constituem uma característica marcante desta neoplasia e correlacionam-se de forma 

diretamente proporcional com a sua agressividade e de forma inversamente proporcional 

com a SG57. No carcinoma hepatocelular, um subgrupo de pacientes que se caracteriza 

pela presença de alterações na homeostase do colesterol apresenta a menor taxa de SG e 

o maior risco de uma evolução desfavorável; de forma interessante, a assinatura 
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molecular deste subgrupo de pacientes é a alta expressão da SOAT158. Ainda, os dados 

publicados no Atlas de Patologia Humana (www.proteinatlas.org/pathology) evidenciam 

que a regulação positiva da SOAT1 também se correlaciona com a SG no câncer de 

tireoide (n = 501; p = 0,047), no câncer de cabeça e pescoço (n = 499; p = 0,002), no 

câncer gástrico (n = 354; p = 0,005) e no câncer renal (n = 877; p = 0,007). Da mesma 

forma, um aumento da expressão da SOAT1 também já foi relatado no câncer de próstata 

e no câncer de pâncreas e foi associado, nestas duas malignidades, a um pior 

prognóstico59,60. 

Considerando a homogeneidade dos dados acima, sugere-se de forma bastante 

consistente que a expressão elevada da proteína SOAT1 pode ser considerada uma 

característica de diferentes neoplasias malignas e que esta proteína deve ser avaliada 

como um marcador prognóstico e possível alvo terapêutico para diferentes cânceres.   

 Em 2015, Sbiera et al. demonstraram que a inibição in vitro da SOAT1 resultou 

em um prejuízo na esteroidogênese suprarrenal e na viabilidade de células de CCS. Isto 

ocorreu principalmente devido ao estresse do RE desencadeado pela redução da formação 

de ésteres de colesterol e consequente acúmulo das moléculas de colesterol livre e dos 

ácidos graxos livres no microambiente intracelular39. À perpetuação do estresse do RE 

procedeu o aumento da expressão de genes pró-apoptóticos e a redução da expressão de 

genes anti-apoptóticos e, em última análise, a apoptose celular. Além disso, este processo 

resultou na menor expressão de genes envolvidos na esteroidogênese suprarrenal e na 

menor síntese hormonal. Este mesmo estudo descreveu a SOAT1 como um dos alvos 

moleculares da ação do mitotano.  

 Até o presente momento, nenhum estudo abordou o impacto da expressão da 

SOAT1 no prognóstico e nos desfechos clínicos dos pacientes com CCS.  
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o Correlacionar a expressão gênica e proteica da SOAT1 com parâmetros clínicos, 

hormonais, histológicos (microscópicos) e com a evolução clínica dos pacientes com 

carcinoma do córtex suprarrenal. 

 

o Avaliar a expressão proteica da SOAT1 no tumor primário versus a expressão proteica 

deste marcador em metástases de carcinoma do córtex suprarrenal em diferentes 

sítios. 

 

o Comparar a expressão proteica da SOAT1 com a expressão do SF-1 em carcinomas 

primários e em metástases de carcinoma do córtex suprarrenal. 

 

o Avaliar o impacto da expressão proteica da SOAT1 na resposta ao tratamento com 

mitotano.
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3.1 Considerações éticas 

 Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo [HC-FMUSP (parecer 

nº 2.291.546)]. O termo de consentimento livre e esclarecido por escrito foi lido e 

assinado por todos os pacientes ou responsáveis (Anexo III). 

 

3.2 Casuística 

Foram estudados um total de 112 carcinomas primários do córtex suprarrenal de 

112 pacientes adultos independentes e 42 metástases (recorrências locais ou à distância) 

de CCS de 19 pacientes independentes. 

 Todos os casos de CCS referem-se a casos de pacientes adultos operados pela 

equipe do Serviço de Urologia do HC-FMUSP e a casos operados em serviços externos, 

mas que, após a cirurgia, foram encaminhados para acompanhamento e seguimento pela 

equipe do Serviço de Endocrinologia do HC-FMUSP no período entre 1979 e 2017. As 

metástases referem-se a casos de pacientes que estão ou estavam em acompanhamento 

regular no HC-FMUSP ou ICESP e que foram submetidos à ressecção cirúrgica da 

metástase (metastasectomia).  

O relatório anatomopatológico foi revisado e o diagnóstico do tumor primário e 

da metástase foi confirmado em todos os casos.  

Em relação aos tumores primários foram coletados os seguintes dados: gênero do 

paciente, idade  do paciente quando do diagnóstico, apresentação clínico-laboratorial ao 

diagnóstico, lado do tumor (esquerdo, direito ou bilateral), tamanho do tumor em 

centímetros (cm), peso do tumor em gramas (g), estadiamento (ENSAT), escore de Weiss 

e escore de Weiss modificado e índice Ki67 (%). Em relação à evolução clínica, foram 

avaliados a presença de recorrência ou progressão da doença (para os casos localizados e 

para os casos metastáticos ao diagnóstico, respectivamente), o tempo para a recorrência 

e para a progressão da doença (em meses), a evolução para óbito decorrente do CCS e o 

tempo para o óbito decorrente do CCS (em meses).  

Em relação às metástases as seguintes informações foram coletadas: número de 

metástases por paciente, sítios das metástases, tempo entre a ressecção do tumor primário 

e a ressecção da metástase (em meses), status funcional da metástase (produção 

hormonal) e tamanho da lesão metastática (cm). Do ponto de vista histológico, o escore 

de Weiss foi calculado após adaptação deste escore para metástases (o critério invasão 
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venosa foi considerado presente/positivo em todas as metástases e o critério invasão da 

cápsula tumoral não foi considerado); o índice Ki67 (%) também foi avaliado. 

 

3.2.1 População para avaliação da expressão proteica da SOAT1  

Para a análise da expressão proteica da SOAT1, incluímos os espécimes cirúrgicos 

de todos os 112 carcinomas primários e de todas as 42 metástases. 

 Todas as lâminas histológicas e respectivos blocos de parafina foram levantados 

e avaliados, bem como os respectivos relatórios anatomopatológicos e toda a história e a 

evolução clínica, laboratorial e radiológica. 

 

3.2.2 População para avaliação da expressão do gene SOAT1 

 Para a análise da expressão do gene SOAT1 foram selecionados todos os casos em 

que se estudou a expressão proteica do tumor primário e nos quais o tecido conservado 

em nitrogênio líquido estava disponível.  

 As metástases não foram avaliadas em relação à expressão gênica dada a 

indisponibilidade de tecido conservado em nitrogênio líquido para a realização dos 

estudos moleculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Série de carcinomas do córtex suprarrenal para a análise da expressão proteica e imuno-

histoquímica e para análise da expressão gênica através da quantificação do RNA mensageiro. 

IHQ, imuno-histoquímica; RNAm, RNA mensageiro 

 

 

 

 

 

 

 

Série total de 112 carcinomas do córtex suprarrenal  

Casos selecionados 

para IHQ: 112 

Casos selecionados para análise 

do RNAm: 42 
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Figura 3. Série de metástases de carcinoma do córtex suprarrenal para a análise da expressão 

proteica e imuno-histoquímica. 

IHQ, imuno-histoquímica 

 

 

3.3 Avaliação da Expressão Proteica 

 A avaliação da expressão proteica foi realizada por meio da confecção de três 

micromatrizes teciduais (TMAs). Esta tecnologia é uma ferramenta para estudo de um 

número grande de casos simultaneamente e caracteriza-se pela construção de um bloco 

de parafina contendo fragmentos cilíndricos de amostras teciduais ou tumorais obtidas de 

dezenas ou centenas de blocos de parafina originais61,62. As lâminas histológicas obtidas 

a partir dos blocos de TMAs podem ser utilizadas em diversas técnicas, entre elas a 

técnica de IHQ, sendo possível conhecer a expressão de um determinado marcador em 

centenas de amostras ao custo de uma única reação.  

Desta forma, o uso dos TMAs propicia a validação proteica de dados obtidos em 

plataformas de expressão gênica, sendo um instrumento importante para a rápida 

obtenção de informações a respeito de uma população tumoral além de favorecer a 

uniformidade das condições experimentais63,64.  

 

Foram confeccionados dois TMAs para os tumores primários – o primeiro TMA 

(TMA1) contém amostras teciduais de casos diagnosticados entre 1979 e 2012 e, o 

segundo TMA (TMA2), contém amostras teciduais de casos diagnosticados entre 2012 e 

2017. Um terceiro TMA (TMA3) contendo amostras teciduais de metástases foi 

confeccionado – as amostras aqui incluídas referem-se, em sua grande maioria, a 

metástases originadas de tumores primários de casos contidos no TMA1 e no TMA2 que 

evoluíram com recorrências locais e/ou à distância e as quais foram submetidos à 

ressecção cirúrgica (metastasectomia). 

 

Casos selecionados para IHQ: 42 

Série total de 42 metástases (origem adrenocortical)  
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3.3.1 Micromatrizes teciduais dos tumores primários 

 As áreas mais representativas do tumor primário dos casos incluídos no estudo 

foram selecionadas nas lâminas histológicas coradas pela hematoxilina e eosina 

levantadas do arquivo. Essas áreas foram marcadas sobre cada lâmina histológica através 

de pontos com o uso de canetas hidrográficas próprias para marcação não lavável. Foram 

utilizadas canetas de duas cores diferentes, marrom e vermelho; as áreas representativas 

do centro do tumor primário foram marcadas com caneta de cor marrom e aquelas 

representativas da periferia do tumor com caneta de cor vermelha. Foram selecionadas 

quatro áreas representativas do centro do tumor e duas áreas representativas da periferia 

do tumor. Estas marcas foram então transferidas para os blocos de parafina, estes 

designados blocos doadores. 

 

 

Figura 4. Ilustração exemplificando as áreas de interesse assinaladas nas lâminas e nos 

respectivos blocos (blocos doadores). 

 

 Os pontos marcados nos blocos de parafina doadores, também chamados cilindros 

ou spots, em um total de seis por caso, foram então transferidos para seis blocos de 

parafina receptores os quais constituíram os blocos de TMA propriamente ditos. Para a 

confecção dos blocos de TMA foram utilizados os seguintes itens: 

o Planilhas contendo a exata localização de cada cilindro dentro do respectivo bloco 

de TMA, em um sistema de coordenadas cartesianas de linhas e colunas; 

o Um instrumento mecânico para confecção de TMA, marca Beecher InstrumentsTM 

(Sun Prairie, Wisconsin, EUA), sendo escolhidas agulhas perfuradoras com 

diâmetro de 1,0 mm, uma profundidade de perfuração de 0,6 cm e distância entre 

os cilindros de 0,3 mm.  
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Após a confecção dos seis blocos, três blocos de TMA foram cortados ao 

micrótomo em cortes consecutivos com a espessura de 3 m (Leica Instruments, 

Singapura) e numerados sequencialmente. Foi analisado o intervalo com menor perda e 

selecionadas três lâminas referentes aos três blocos do TMA1 e três lâminas referentes 

aos três blocos do TMA2 (duas lâminas contendo amostras centrais do tumor e uma 

lâmina contendo amostra da periferia do tumor) para as reações de IHQ para o marcador 

de interesse (SOAT1).  

 

3.3.2 Micromatriz tecidual das metástases 

 O mesmo processo acima descrito foi realizado para confecção do TMA de 

metástases de CCS para diferentes sítios (TMA3). Para este TMA foram selecionadas seis 

áreas doadoras de cada lesão metastática, três correspondentes ao centro da lesão 

(marcação em cor verde) e três correspondentes à periferia da lesão (marcação em cor 

vermelho). Foram confeccionados dois blocos, o primeiro contendo duas amostras do 

centro e uma amostra da periferia de cada lesão metastática e, o segundo, contendo uma 

amostra do centro e duas amostras da periferia de cada lesão metastática. Após a 

confecção dos dois blocos, um bloco (o primeiro) foi cortado ao micrótomo em cortes 

consecutivos com a espessura de 3 m (Leica Instruments, Singapura), tendo sido os 

cortes numerados sequencialmente. 

 

3.3.3 Imuno-histoquímica 

 Para a realização do procedimento de IHQ das lâminas de TMA, foram realizadas 

as seguintes etapas descritas abaixo: 

o Desparafinização dos cortes de 3 m de espessura do material incluído em 

parafina através de incubação com xilol a 60 °C por 20 minutos seguido de outra 

incubação com xilol à temperatura ambiente por 20 minutos. 

o Hidratação dos cortes com etanol em concentrações variadas – 3 banhos de etanol 

a 100% de 30 segundos cada, 1 banho de etanol a 95%, 80% e 70% por 30 

segundos em cada uma destas concentrações e lavagem com água corrente e água 

destilada. 

o Recuperação antigênica mediante a incubação das lâminas em solução de tampão 

citrato pH 6.0 (PMB1-125 (Spring Bioscience, Pleasanton, Califórnia, EUA)) ou 

solução tampão Tris-EDTA, pH 9.0 (PMB4-125 (Spring Bioscience, Pleasanton, 
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Califórnia, EUA)) em panela a vapor - após a fervura da água da panela com a 

cuba de solução de recuperação, foi colocado o suporte com as lâminas, as quais 

assim permaneceram por 35 minutos. Após esse período, deixou-se as lâminas 

esfriarem por 20 minutos à temperatura ambiente e procedeu-se a lavagens em 

água corrente e água destilada. 

o Bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio (H2O2) a 6% 

diluída v/v em metanol através de 3 banhos, cada um com 10 minutos de duração. 

o Lavagem das lâminas em água corrente e água destilada. 

o Lavagem das lâminas com solução salina tamponada com fosfato (PBS) 10 mM 

pH 7,4 por 5 minutos. 

o Bloqueio de proteínas inespecíficas com Cas BlockTM (Invitrogen by Life 

Technologies, Carlsbad, Califórnia, EUA) catálogo no 00-8120 por 10 minutos a 

37 °C seguido da incubação com o anticorpo primário. 

o Incubação das lâminas com anticorpo primário (específico para o antígeno) 

diluído em solução de albumina bovina (BSA) (Sigma, EUA) a 1% e azida sódica 

NaN3 (Inlab, São Paulo, Brasil) a 0,1% em PBS, em câmara úmida: 30 minutos 

a 37 °C e, em seguida, 18 horas (overnight) a 4 oC;  

 Anticorpo anti-SOAT1 (título 1:4000; ab39327; Abcam, Cambridge, 

Massachusetts, EUA). 

o Lavagens em tampão PBS com 3 trocas de 5 minutos cada. 

o Incubação com o bloqueador pós-primário (Post Primary Block, NovoLink Max 

Polymer Detection System, Leica Biosystems,  Newcastle Ltda), referência RE7 

159, por 30 minutos a 37 °C. 

o Lavagens com tampão PBS com 3 trocas de 5 minutos cada. 

o Incubação com NovoLink (Polimer, Leica Biosystems, Newcastle Ltda, Reino 

Unido), referência RE7 161, por 30 minutos a 37 °C. 

o Lavagens com tampão PBS com 3 trocas de 5 minutos cada. 

o Revelação com solução de substrato cromogênico contendo diaminobenzidina 

(Sigma, EUA) a 0,1%, H202 a 0,06%, dimetil sulfóxido (Labsynth) a 1% em PBS, 

em banho de 5 minutos, a 37 oC. 

o Lavagens em água corrente e água destilada. 



  

  

23 

o Contra-coloração com Hematoxilina de Harris por 1 minuto seguida de lavagens 

em água corrente e água destilada. Após, imersão rápida em solução de hidróxido 

de amônia a 0,5% seguida de lavagens em água corrente e água destilada. 

o Desidratação dos cortes através de banhos de etanol a 50%, 80%, 95% e etanol 

absoluto (3 trocas de 1 minuto cada), diafanização em banhos de xilol (3 trocas 

de 1 minuto cada) e montagem em meio permanente (Entellan, código 

1.07961.0100, Merck, Darmstadt, Alemanha) com lamínula.  

 

Os controles utilizados na reação de IHQ compreenderam um controle positivo 

para o anticorpo em estudo e um controle negativo com incubação em PBS e eliminação 

do anticorpo primário, sendo efetuados todos os demais procedimentos imuno-

histoquímicos. 

 

Além disso, mais uma triplicata de lâminas foi corada com anticorpo monoclonal 

contra o antígeno Ki67 (título 1:40; clone MIB-1; M7240; Dako, Dinamarca) e uma outra 

triplicata foi corada com o anticorpo monoclonal contra o antígeno SF-1 (Anti-NR5A1, 

título 1:100; 434200; Invitrogen, Carslbad, Califórnia, EUA). Os procedimentos acima 

descritos foram realizados no laboratório de investigação médica 14 (LIM14) e no 

laboratório de imuno-histoquímica da FMUSP, respectivamente.  

 

3.3.3.1 Análise da imuno-histoquímica (SOAT1) 

 A avaliação das lâminas de TMA para análise da imunorreatividade da proteína 

SOAT1 foi realizada por dois patologistas especialistas em córtex suprarrenal e de forma 

independente: Profa. Dra. Maria Cláudia Nogueira Zerbini e Dr. Iberê Cauduro Soares.  

Em um momento prévio ao início das análises foi realizado um estudo piloto para 

o marcador de interesse com a participação dos dois patologistas (Anexo V). A análise 

propriamente dita ocorreu em momentos diferentes para cada patologista, de forma cega 

e independente e foram determinados os coeficientes de concordância Kappa e de 

correlação intraclasse (ICC). 

Em cada cilindro de amostras tumorais foi avaliada a imunorreatividade do 

compartimento citoplasmático para o anticorpo anti-SOAT1. A intensidade da 

imunorreatividade foi avaliada em uma escala de zero a um (Tabela 2) e a extensão 
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(percentual de células tumorais positivas) foi avaliada em uma escala de zero a quatro 

(Tabela 3).  

 

Tabela 2. Pontuação de acordo com a intensidade da imunorreatividade. 

 

Intensidade Pontuação 

Ausente 0 

Fraca/intermediária 0,5 

Forte 1 

 

 

Tabela 3. Pontuação de acordo com a extensão da imunorreatividade. 

 

Extensão Categoria 

0% 0 

1-25% 1 

26-50% 2 

51-75% 3 

76-100% 4 

 

Um escore semiquantitativo (escore H modificado) foi obtido utilizando o produto 

da intensidade pela extensão da imunorreatividade e variou de zero a quatro. Como cada 

amostra tumoral foi analisada em triplicata e por dois patologistas, a moda dos seis 

escores de imunorreatividade de cada caso foi utilizada para definir o seu escore final de 

imunorreatividade.  

Considerando os TMAs dos carcinomas primários e das metástases, a 

concordância interobservador foi substancial para a análise da imunorreatividade da 

SOAT1 quando avaliada pelo coeficiente de concordância Kappa e foi alta quando 

avaliada pelo coeficiente ICC (Tabelas 4 e 5; Anexo VIa e VIb). 

 

Tabela 4. Análise da concordância entre os dois observadores utilizando o coeficiente de 

concordância Kappa. 

 

 Kappa Erro padrão p 

SOAT1 0,779 0,046 <0,0001 

SOAT1, proteína esterol O-acilcoenzima A: colesterol aciltransferase 1 
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Tabela 5. Análise da concordância entre os dois observadores utilizando o coeficiente de 

correlação intraclasse. 

 

Variável ICC IC (95%) p 

  Inferior Superior 

SOAT1 0,889 0,853 0,916 <0,0001 

SOAT1, proteína esterol O-acilcoenzima A: colesterol aciltransferase 1; ICC, coeficiente de correlação 

intraclasse; IC (95%), intervalo de confiança 95% 

 

 

3.3.3.2 Análise da imuno-histoquímica (Ki67) 

As lâminas foram escaneadas por aparelho de scanner próprio para lâminas 

histológicas e pelo software Pannoramic Viewer 1:15 (3DHISTECH, Budapeste, 

Hungria). Todas as imagens foram processadas utilizando o software Image Pro Plus 4.5 

(MediaCybernetics, Rockville, MD, EUA) e os núcleos positivos e o total de núcleos 

foram automaticamente contabilizados.  

 

3.3.3.3 Análise da imuno-histoquímica (SF-1) 

A análise da imunorreatividade para a proteína SF-1 foi realizada pelo patologista 

especialista em córtex suprarrenal Dr. Marcelo Luiz Balancin. Em um momento prévio 

ao início das análises também foi realizado um estudo piloto para este marcador (Anexo 

V). A extensão da imunorreatividade para o SF-1 no compartimento nuclear (percentual 

de células tumorais positivas) foi avaliada em uma escala de zero a quatro (Tabela 6).  

Cada amostra tumoral foi analisada em triplicata, o escore mais alto foi utilizado 

para definir o escore final de imunorreatividade de cada caso.  

 

Tabela 6. Pontuação de acordo com a extensão da imunorreatividade. 

 

Extensão Categoria 

0% 0 

1-25% 1 

26-50% 2 

51-75% 3 

76-100% 4 
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3.4 Avaliação da expressão gênica 

 

3.4.1 Extração de RNA e síntese de cDNA 

 Os tecidos tumorais foram obtidos durante procedimento cirúrgico habitual e 

armazenados em nitrogênio líquido até a realização da extração de RNA. O RNA total 

das amostras foi extraído a partir dos tecidos congelados e conservados em nitrogênio 

líquido utilizando o produto comercial AllPrep DNA/RNA Mini Kit (Qiagen, Hilden, 

Alemanha), conforme o seu protocolo. A qualidade do RNA extraído foi avaliada a partir 

da relação de absorbância A260/280 e da integridade das bandas de RNA ribossômico em 

gel de agarose 1% após eletroforese. A relação de absorbância A260/280 foi maior que 1,8 

em todas as amostras. As concentrações das amostras de RNA total foram determinadas 

em espectrofotômetro. As amostras de RNA foram tratadas com DNAse utilizando 

procedimento padrão. O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado por transcrição 

reversa (RT) utilizando-se o produto comercial Superscript III Reverse Transcriptase 

(Invitrogen, Carlsbad, Califórnia, EUA). 

 

3.4.2 Estudo da expressão da SOAT1 por PCR quantitativa em tempo real 

 A quantificação do cDNA foi realizada no aparelho AriaMx (Agilent, Santa Clara, 

Califórnia, EUA) utilizando-se ensaios 5’ nuclease do sistema TaqMan: gene alvo 

(SOAT1, Hs00922322_m1) e endógenos (GUSB, -glicuronidase, Hs 99999908_m1 e 

CYC, ciclofilina A, Hu_4326316E). Estes ensaios contêm oligonucleotídeos iniciadores 

exônicos e sondas específicas interexônicas para o fragmento amplificado, que garantem 

a não amplificação de DNA genômico. As sondas do gene alvo são marcadas com a 

fluorescência FAM, enquanto que as sondas dos genes endógenos são marcadas com a 

fluorescência VIC.  

Durante a reação de PCR, o ciclo em que cada curva de amplificação ultrapassou 

o limiar de detecção da fluorescência (CT) foi determinado e utilizado para a quantificação 

da expressão gênica. As reações de amplificação foram realizadas em uma etapa inicial 

de 95 ºC por 10 minutos, seguida de 40 ciclos de 95 ºC por 15 segundos e 60 ºC por 1 

minuto. A amplificação dos genes alvo foi normalizada pelas condições de amplificação 

da -glicuronidase e da ciclofilina (controles endógenos) em cada amostra tumoral. Um 

grupo comercial de 25 tecidos adrenocorticais normais (Human Adrenal Cortex Poly A+ 

RNA, Clontech, Mountain View, Califórnia, EUA) foi utilizado como amostra de 
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referência da análise da quantificação relativa. A quantificação relativa foi realizada pelo 

método 2-CT 65, onde o CT representa a diferença de expressão entre o gene alvo e o 

endógeno (média dos dois genes usados) de uma determinada amostra (tumor ou 

calibrador) e o CT corresponde à diferença entre o CT de uma amostra tumoral e o 

CT do calibrador. Os valores da expressão gênica representam o número de vezes em 

que o gene alvo está expresso no tecido tumoral em relação ao pool de tecido normal. A 

mediana de expressão foi utilizada para definir hipoexpressão ou hiperexpressão gênica. 

A expressão do gene SOAT1 foi avaliada em relação às características clínicas, 

histológicas e à evolução clínica. 

 A validação do método 2-CT foi realizada pela construção de curvas de 

amplificação com concentrações progressivamente maiores de cDNA a fim de se avaliar 

se as eficiências de amplificação do gene alvo e endógenos foram comparáveis 

(inclinação da reta < 0,1). A eficiência da amplificação do gene SOAT1 foi comparável à 

da GUSB e CYC (Gráficos 1 e 2) nas reações em singleplex (oligonucleotídeos e sondas 

do gene alvo e endógeno em poços distintos). 

 

Gráfico 1. Curva de eficiência de amplificação em singleplex do gene SOAT1 em relação ao gene 

endógeno GUSB (-glicuronidase). 

 

 
CT, Delta CT; cDNA, DNA complementar; SOAT1, gene que codifica a esterol O-acilcoenzima A: 

colesterol aciltransferase 1; GUSB, gene que codifica a -glicuronidase; Log, função logarítmica  
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Gráfico 2. Curva de eficiência de amplificação em singleplex do gene SOAT1 em relação ao gene 

endógeno CYC (ciclofilina A). 

 

 
CT, Delta CT; cDNA, DNA complementar; SOAT1, gene que codifica a esterol O-acilcoenzima A: 

colesterol aciltransferase 1; CYC, gene que codifica a ciclofilina A; Log, função logarítmica  

 

 

3.5 Correlação entre a expressão proteica da SOAT1 e a resposta ao mitotano 

A avaliação do impacto da expressão proteica da SOAT1 na resposta ao mitotano 

foi realizada em colaboração com um estudo multicêntrico que envolveu, além do HC-

FMUSP, único centro participante do Brasil, outros onze centros da Europa. Este estudo 

teve como objetivo investigar a expressão proteica da SOAT1 como marcador da resposta 

ao tratamento com mitotano, tanto no contexto do tratamento adjuvante com esta droga 

quanto no contexto do tratamento da doença avançada (tratamento paliativo). 

 

3.5.1 Critérios de inclusão - tratamento com mitotano adjuvante 

o Pacientes com CCS que foram submetidos à ressecção completa do tumor 

primário; 

o Mitotano adjuvante em monoterapia iniciado até três meses da ressecção 

cirúrgica completa do tumor primário; 

o Duração mínima de 6 meses do tratamento adjuvante com mitotano em 

monoterapia. 
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3.5.2 Critérios de inclusão - tratamento com mitotano no contexto de doença 

avançada (tratamento paliativo) 

o Pacientes com CCS irressecável; 

o Mitotano paliativo em monoterapia iniciado até três meses do diagnóstico da 

doença; 

o Duração mínima de 2 meses do tratamento com mitotano em monoterapia; 

o Disponibilidade de pelo menos uma avaliação radiológica durante este 

tratamento. 

 

Em relação à nossa participação, avaliamos todos os 112 casos em relação à 

realização ou não de tratamento com mitotano no contexto adjuvante ou paliativo. 

Aqueles pacientes que foram submetidos a este tratamento e que tiveram os critérios de 

inclusão acima respeitados para ambos os grupos foram incluídos no estudo 

multicêntrico. Trinta (n = 30) casos preencheram os critérios, sendo 21 casos para o grupo 

tratamento adjuvante e 9 casos para o grupo tratamento da doença avançada. O HC-

FMUSP foi o segundo centro que mais contribuiu em termos de número de casos. 

Cada centro forneceu cinco lâminas histológicas de cada caso e as informações 

clínicas de interesse (gênero, idade ao diagnóstico, estádio tumoral ao diagnóstico de 

acordo com o sistema de estadiamento proposto pela ENSAT, padrão de secreção 

hormonal pelo tumor, escore de Weiss, índice Ki67, as concentrações plasmáticas do 

mitotano após três e seis meses do uso da droga e a resposta ao tratamento durante o 

seguimento de acordo com os critérios de resposta em tumores sólidos (RECIST)66. 

A reação de IHQ, apenas para responder este objetivo específico do estudo, foi 

realizada em cortes histológicos completos (uma lâmina histológica para cada caso (não 

foi realizada em TMA)). O mesmo anticorpo foi utilizado (anticorpo anti-SOAT1; 

ab39327; Abcam, Cambridge, Massachusetts, EUA) e também foi calculado um escore 

semiquantitativo para a análise da imunorreatividade. As reações de imuno-histoquímica 

foram realizadas na Universidade de Wurzburg (Alemanha). 
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3.6 Análise estatística 

Para a expressão proteica da SOAT1 foi avaliada a concordância entre as medidas 

dos avaliadores. O coeficiente de concordância Kappa foi calculado no contexto de 

variáveis qualitativas e o coeficiente de correlação intraclasse para as variáveis de 

natureza quantitativa. 

Com o objetivo de resumir as variáveis quantitativas foram consideradas as 

medidas-resumo de posição e dispersão, como média, mediana, desvio padrão e valores 

mínimo e máximo; com o objetivo de resumir as variáveis qualitativas foram utilizadas 

as frequências absoluta e relativa (%). 

O teste exato de Fisher ou o teste de qui-quadrado (ou o teste de qui-quadrado 

com correção de continuidade) foi aplicado para a avaliação de possíveis associações 

entre variáveis qualitativas. A comparação das variáveis quantitativas em relação a dois 

grupos independentes foi realizada por meio do teste não paramétrico U de Mann-Whitney 

ou, quando houve indícios de normalidade dos dados, pelo teste-T para amostras 

independentes (o teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para avaliar a normalidade dos 

dados).  

A SG foi definida como o tempo entre a data do diagnóstico do CCS e a data do 

óbito relacionado à doença ou da última visita de seguimento. A SLR foi definida como 

o tempo entre a data da ressecção tumoral completa e a data da primeira evidência 

radiológica de recorrência local ou à distância. A SLP foi definida como o tempo entre a 

data do diagnóstico e a data da primeira evidência radiológica de progressão da doença 

(de acordo com o RECIST)66. Em relação às análises em que o tempo até o óbito, até a 

recorrência e até a progressão eram de interesse, a técnica de análise de sobrevivência foi 

empregada. Esta consistiu na determinação de um ponto de corte (cut-off) que melhor 

discriminou as curvas de sobrevivência. A estimativa do cut-off foi estimada por meio da 

maximização da estatística log-rank padronizada. Uma vez estimado o cut-off, a função 

de sobrevivência foi estimada utilizando o estimador de Kaplan-Meier e as curvas de 

sobrevivência estimadas foram comparadas por meio do teste log-rank. Ainda, um 

modelo de riscos proporcionais de Cox foi ajustado aos dados para descrever a relação 

entre as variáveis independentes com o tempo até o óbito, recorrência e progressão. 

Dentre as variáveis com valor de p inferior a 0,05 no modelo de regressão de Cox simples 

e as variáveis com valor de p entre 0,05 e 0,25 neste modelo, mas que apresentam 

importância clínica substancial, foram selecionadas variáveis para o modelo de regressão 
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de Cox múltiplo. Esta seleção foi realizada a partir do método de stepwise backward com 

p de entrada de 0,25, obtendo assim o modelo final.  Em todos os modelos ajustados, a 

suposição de proporcionalidade foi avaliada por meio dos resíduos de Schoenfeld. 

O nível de significância adotado foi de 5%, ou seja, resultados com valor de p 

inferior a 0,05 foram considerados significantes. A análise dos dados foi realizada por 

meio do software R versão 3.5 e do software SPSS versão 24. 
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4.1 Carcinomas do córtex suprarrenal (Tumores primários) 

 As características clínicas dos 112 pacientes com CCS incluídos neste estudo 

estão resumidas na Tabela 7. A mediana de idade ao diagnóstico do CCS foi de 40 anos 

e houve uma predominância deste diagnóstico no sexo feminino. A produção hormonal 

mista pelo tumor (produção de cortisol e andrógenos) foi a apresentação clínica mais 

frequentemente encontrada e a maioria dos pacientes apresentava-se com estádio ENSAT 

II ou III ao diagnóstico. A mediana do tempo de seguimento dos pacientes foi de 35,6 

meses.  

 

Tabela 7. Características clínicas dos 112 pacientes com carcinomas do córtex suprarrenal 

incluídos nas micromatrizes teciduais de tumores primários. 

 

Característica Carcinomas do córtex 

suprarrenal  

n = 112 

Idade (anos) (A) 40 (15-83) 

Sexo (F : M) 2,4 : 1 

Síndrome clínica, n (%) 

Síndrome de Cushing 

Síndrome virilizante 

Síndrome mista 

Não funcionante 

Não disponível 

 

26 (23) 

10 (9) 

51 (46) 

20 (18) 

5 (4) 

ENSAT, n (%) 

I 

II 

III 

IV 

 

10 (9) 

50 (45) 

27 (24) 

25 (22) 

Escore de Weiss, n (%) 

3-6 

>6 

 

63 (56) 

49 (44) 

Ki67, n (%) 

Conhecidos  

≤ 10 

>10 

 

102 (91) 

47 (46) 

55 (54) 

Seguimento (meses) (A) 35,6 (0,6-381) 

(A): mediana  
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4.1.1 Expressão proteica da SOAT1  

Ainda que a expressão proteica da SOAT1 em suprarrenais normais seja bem 

estabelecida, uma vez que a suprarrenal é um dos órgãos com maior expressão desta 

proteína, amostras de duas suprarrenais de pacientes independentes submetidos à 

nefroadrenalectomia total por neoplasia maligna de rim e, portanto, com suprarrenal 

normal, foram avaliadas em relação à imunoexpressão da SOAT1 (Figura 5). 

 

 

Figura 5. (A e B) Imunorreatividade para a SOAT1 em glândulas suprarrenais normais à 

microscopia (400x). 

 

Nos carcinomas do córtex suprarrenal, observou-se uma heterogeneidade na 

imunorreatividade para a SOAT1; o escore resultante do produto da intensidade pela 

extensão da imunorreação variou de 0 a 4. Um escore > 2 foi considerado e utilizado para 

definir a expressão forte da SOAT1 e foi encontrado em 42 casos (37,5%). Um escore ≤ 

2 foi utilizado para definir a expressão fraca ou ausente da proteína SOAT1 e foi 

encontrado em 70 casos (62,5%) (Tabela 8 e Figura 6). 

 

Tabela 8. Frequência dos escores de imunorreatividade (0 - 4) para a proteína SOAT1 dentre os 

112 carcinomas do córtex suprarrenal e categorização dos casos de acordo com a expressão 

proteica. 

 

 Escore de imunorreatividade para a proteína SOAT1 

 Expressão fraca ou ausente (escore ≤ 2) Expressão forte (escore > 2) 

 0 0,5 1 1,5 2 3 4 

n (%) 26 (23,2) 4 (3,6) 4 (3,6) 4 (3,6) 32 (28,5) 5 (4,5) 37 (33) 

n (%) 70 (62,5) 42 (37,5) 

 

A

 

B 
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Figura 6. Imunorreatividade para SOAT1 à microscopia em quatro casos de carcinomas do córtex 

suprarrenal (A) Imunorreatividade ausente para a SOAT1 (escore 0) em carcinoma do córtex 

suprarrenal não funcionante de uma paciente do sexo feminino de 61 anos com evolução clínica 

favorável e seguimento de 42 meses (400x). (B) Imunorreatividade fraca para a SOAT1 (escore 

2) em carcinoma do córtex suprarrenal produtor de andrógenos de uma paciente do sexo feminino 

de 30 anos com evolução clínica favorável (400x). (C) Imunorreatividade forte para a SOAT1 

(escore 3) em carcinoma do córtex suprarrenal produtor de cortisol, andrógenos e estrógeno de 

um paciente do sexo masculino de 37 anos com evolução clínica desfavorável (400x). (D) 

Imunorreatividade forte para a SOAT1 (escore 4) em um carcinoma do córtex suprarrenal 

produtor de cortisol de um paciente do sexo masculino de 30 anos com evolução clínica 

desfavorável e sobrevida global de 16 meses (400x). 

 

4.1.1.1 Expressão proteica da SOAT1 e características clínicas, bioquímicas 

e histológicas 

 A expressão forte da proteína SOAT1 foi substancialmente mais frequente em 

carcinomas produtores de cortisol (em associação ou não a outras produções hormonais), 

em estádios mais avançados (ENSAT III e ENSAT IV) e em carcinomas com maior 

proliferação celular avaliada pelo índice Ki67. A expressão forte da proteína SOAT1 não 

se correlacionou com o gênero do paciente, com o tamanho tumoral ou com a pontuação 

no escore de Weiss (Tabela 9). 

B 

C

 

D 

A
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Tabela 9. Relação entre a expressão proteica da SOAT1 e as características clínicas, bioquímicas 

e histopatológicas dos 112 pacientes com carcinoma do córtex suprarrenal (apenas amostras 

tumorais derivadas da ressecção cirúrgica do tumor primário). 

 

 Expressão proteica da SOAT1  

Característica Fraca ou ausente 

 (≤ 2) 

Forte  

(> 2)  

 

p* 

n (%) 70 (62,5%) 42 (37,5%)  

Idade (anos)  

Mediana  

 

43,6 (15,38-83,19) 

 

36,32 (17,71-81)  

 

0,32 

Sexo – n (%)  

Feminino  

Masculino 

 

53 (75,7%) 

17 (24,3%) 

 

26 (61,9%) 

16 (36,1%) 

 

0,181 

Tamanho (cm) 

Mediana  

 

11,15 (2,5-27) 

 

12,2 (2,2-23) 

 

0,792 

Hipercortisolismo – n (%) 

Presente 

Ausente 

 

38 (58,5%) 

27 (41,5%) 

 

35 (85,4%) 

6 (14,6%) 

 

0,01 

ENSAT – n (%)  

I-II 

III-IV 

 

45 (64,3) 

25 (35,7) 

 

15 (35,7) 

27 (64,3) 

 

 

0,011 

Escore de Weiss  

3-6 

>6 

 

42 (62,7) 

25 (35,7) 

 

15 (35,7) 

27 (64,3) 

 

0,068 

Ki67 (%) 

Mediana  

 

10 (1-75) 

 

 

17,5 (1-80) 

 

0,002** 

ENSAT, Rede Europeia para o Estudo de Tumores Adrenais.  

*Teste de independência (teste de qui-quadrado com correção de continuidade ou teste de qui-quadrado). 

**Teste-t de Student para amostras independentes. 
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4.1.1.2 Expressão proteica da SOAT1 e análises de sobrevida 

A expressão forte da SOAT1 correlacionou-se de forma significante com uma 

redução da SG (p = 0,0061) no CCS (Gráfico 3). Os cento e doze pacientes com CCS 

foram classificados em dois subgrupos de acordo com o estadiamento ao diagnóstico 

(ENSAT). Esta classificação teve como finalidade avaliar o impacto da expressão da 

SOAT1 na SLP no subgrupo de pacientes com doença metastática ao diagnóstico 

(ENSAT IV; subgrupo 1; n = 22) e na SLR no subgrupo de pacientes com doença 

localizada ao diagnóstico que foram submetidos à ressecção cirúrgica completa do tumor 

primário (status de ressecção R0 (subgrupo 2; n = 83)). A expressão forte da SOAT1, 

isoladamente, correlacionou-se com uma menor SLP (p = 0,019) mas não se 

correlacionou com uma menor SLR (p = 0,25 (Gráficos 4 e 5)). 

 

Gráfico 3. Curva de Kaplan-Meier demonstrando o impacto da expressão proteica da SOAT1 na 

sobrevida global de 112 pacientes adultos com carcinoma do córtex suprarrenal (amostras 

tumorais derivadas da ressecção cirúrgica do tumor primário). 

 

 

p = 0,0061 
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Gráfico 4. Curva de Kaplan-Meier demonstrando o impacto da expressão proteica da SOAT1 na 

sobrevida livre de progressão de pacientes adultos com carcinoma do córtex suprarrenal. Para a 

análise da sobrevida livre de progressão, apenas pacientes com doença metastática ao diagnóstico 

foram analisados (subgrupo 1).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0,019 
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Gráfico 5. Curva de Kaplan-Meier demonstrando o impacto da expressão proteica da SOAT1 na 

sobrevida livre de recorrência de pacientes adultos com carcinoma do córtex suprarrenal. Para a 

análise da sobrevida livre de recorrência, apenas pacientes com doença localizada ao diagnóstico 

que foram submetidos à ressecção completa do tumor primário (status de ressecção R0) foram 

analisados (subgrupo 2). 

 

 
 

Em relação à SG, a presença de hipercortisolismo (p = 0,013), um estadiamento 

ENSAT III ou IV (p < 0,0001), um escore de Weiss > 6 (p < 0,0001), um índice de 

proliferação Ki67 > 10% (p < 0,0001) e a expressão forte da proteína SOAT1 (p = 0,007) 

foram associados à menor SG. Na análise multivariada, apenas um estadiamento ENSAT 

III ou IV (risco relativo (RR) 2,93; intervalo de confiança (IC) 95% 1,68-5,13; p < 

0,0001), um índice Ki67 > 10% (RR 3,11; IC 95% 1,71-5,67; p < 0,0001) e a expressão 

proteica forte da SOAT1 (RR 2,15; IC 95% 1,26-3,66; p = 0,005) permaneceram como 

fatores preditivos de redução da SG. 

Considerando os casos de CCS submetidos à ressecção cirúrgica completa do 

tumor primário (status de ressecção R0), um estadiamento ENSAT III (p = 0,014), um 

p = 0,25 
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escore de Weiss > 6 (p < 0,0001) e um índice de proliferação Ki67 > 10% (p < 0,0001) 

foram características associadas a uma menor SLR. A expressão forte da SOAT1 não se 

correlacionou, na análise univariada, a uma menor SLR (p = 0,241). No entanto, quando 

esta variável foi avaliada em conjunto com características prognósticas relevantes e bem 

estabelecidas no CCS através da análise multivariada, um índice Ki67 > 10% (RR 9,87; 

IC 95% 4,39-22,2; p < 0,0001) e a expressão proteica forte da SOAT1 (RR 2,1; IC 95% 

1,09-4,06; p = 0,027) foram preditivos de uma menor SLR.  

A SLP não foi avaliada pelo modelo múltiplo (análise multivariada) uma vez que 

o número de pacientes com doença metastática ao diagnóstica é pequeno (n = 22) e, 

consequentemente, haveria limitações na valorização de eventuais resultados. 
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Tabela 10. Fatores prognósticos relacionados à sobrevida global, à sobrevida livre de recorrência 

e à sobrevida livre de progressão em pacientes adultos com carcinoma do córtex suprarrenal 

(amostras tumorais derivadas da ressecção cirúrgica do tumor primário). 

 

 Análise univariada Análise multivariada 

 Sobrevida global 

 RR IC 95% p RR  IC 95% p 

Hipercortisolismo presente 2,019 1,16-3,5 0,013    

ENSAT III e IV 3,48 2,11-5,75 < 0,0001 2,93 1,68-5,13 < 0,0001 

Escore de Weiss > 6 3,47 2,08-5,77 < 0,0001    

Ki67 > 10% 3,67 2,04-6,59 < 0,0001 3,11 1,71-5,67 < 0,0001 

Expressão proteica forte da 

SOAT1 

1,94 1,19-3,15 0,007 2,15 1,26-3,66 0,005 

 Análise univariada Análise multivariada 

 Sobrevida livre de recorrência 

 RR IC 95% p RR IC 95% p 

Hipercortisolismo presente 1,16 0,64-2,11 0,619    

ENSAT III e IV 14 1,85-105,5 0,014    

Escore de Weiss > 6 3,33 1,8-6,15 <0,0001    

Ki67 > 10% 9,05 4,12-19,81 <0,0001 9,87 4,39-22,2 < 0,0001 

Expressão proteica forte 

SOAT1 

1,44 0,78-2,67 0,241 2,1 1,09-4,06 0,027 

 Análise univariada Análise multivariada 

 Sobrevida livre de progressão 

 RR IC 95% p RR IC 95% p 

Hipercortisolismo presente 1,64 0,37-7,26 0,514    

Escore de Weiss > 6 2,45 0,52-11,43 0,252    

Ki67 > 10% 3,37 0,44-25,64 0,24    

Expressão proteica forte da 

SOAT1 

4,1 1,14-14,7 0,03    

RR, risco relativo; IC 95%, intervalo de confiança 95%; ENSAT, Rede Europeia para o Estudo de Tumores 

Adrenais 
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4.1.1.3 A expressão proteica da SOAT1 e o índice Ki67 

Uma vez que o índice de proliferação Ki67 é o fator prognóstico no CCS mais 

utilizado na prática clínica, o impacto da combinação da expressão proteica da SOAT1 e 

do índice Ki67 na SG e na SLR (índice Ki67 disponível para 102 e 76 pacientes, 

respectivamente) foi avaliada. A associação de um índice Ki67 > 10% com uma expressão 

forte da proteína SOAT1 (escore > 2) correlacionou-se de forma estatisticamente 

significante com piores desfechos quando comparada à associação de um índice Ki67 > 

10% com uma expressão fraca ou ausente da SOAT1 (escore ≤ 2 (RR 2,65; IC 95% 1,43-

4,9; p = 0,002 para SG e RR 2,24; IC 95% 1,02-4,05; p = 0,044 para SLR)). Estes 

resultados demonstram que estes dois fatores parecem ser complementares na 

estratificação prognóstica dos pacientes com CCS e poderiam definir um subgrupo de 

pacientes com prognóstico ainda mais desfavorável (Gráficos 6 e 7). 

 

Gráfico 6. Curva de Kaplan-Meier demonstrando o impacto da expressão da proteína SOAT1 e 

do índice de proliferação Ki67 na sobrevida global de pacientes adultos com carcinoma do córtex 

suprarrenal. 

 

 

p < 0,0001 
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Gráfico 7. Curva de Kaplan-Meier demonstrando o impacto da expressão da proteína SOAT1 e 

do índice de proliferação Ki67 na sobrevida livre de recorrência de pacientes adultos com 

carcinoma do córtex suprarrenal. Para a análise de sobrevida livre de recorrência, apenas 

pacientes com ressecção completa do tumor primário (status de ressecção R0) foram analisados 

(subgrupo 2). 

 

 

 

 

 Quando o subgrupo de pacientes com Ki67 ≤ 10% foi analisado, a expressão 

proteica forte da SOAT1 não impactou de forma estatisticamente significante a SG (RR 

1,27; IC 95% 0,46-3,5; p = 0,64) e a SLR (RR 2,53; IC 95% 0,68-9,43; p = 0,166). 

 

 

4.1.2 Expressão do gene SOAT1 

De forma paralela à expressão proteica, os níveis de expressão do gene SOAT1 

foram heterogêneos neste grupo de pacientes. Os níveis de expressão do gene SOAT1 

variaram de 0,017 a 2,366 e a mediana foi de 0,509.  

p < 0,0001 
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A alta expressão do gene SOAT1 foi mais frequente em pacientes com um 

estadiamento da doença mais avançado ao diagnóstico (ENSAT III e IV, 62% (13 em 21 

casos) em comparação com ENSAT I e II, 24% (5 em 21 casos); p = 0,006) e em 

carcinomas que apresentam um índice Ki67 mais elevado (Ki67 > 10%, 76% (16 em 21 

casos) em comparação com Ki67 ≤ 10%, 29% (6 em 21 casos);  p = 0,005). 

A expressão do gene SOAT1 não se correlacionou com os desfechos recorrência 

e óbito; isto ocorreu, possivelmente, devido a menor disponibilidade de tecidos 

conservados em nitrogênio líquido para esta análise que aquela para a análise da 

expressão proteica. No entanto, a ocorrência de eventos pós-translacionais e sua possível 

contribuição para este achado não pode ser descartada.  

 

4.1.3 Expressão proteica da SOAT1 em subgrupo específico  

A expressão proteica da SOAT1 foi avaliada de forma mais específica no 

subgrupo de oito pacientes carreadores da variante alélica germinativa c.1010G>A no 

gene TP53 (p.Arg337His, R337H), pacientes estes pertencentes à casuística total do 

estudo.  

 

4.1.3.1 Adultos carreadores da variante alélica germinativa c.1010G>A no 

gene TP53 (p.Arg337His, R337H) 

 Dentre os 112 adultos com CCS incluídas nesta casuística, dez (9%) apresentaram 

variantes alélicas germinativas patogênicas no gene TP53. Dentre estes dez pacientes, 

oito mostraram ser carreadores da variante alélica germinativa c.1010G>A (p.Arg337His, 

R337H); sabidamente o CCS diagnosticado na faixa etária adulta nestes carreadores 

apresenta um prognóstico bastante reservado67 – na nossa casuística confirmamos o 

impacto negativo conferido por esta variante (Gráfico 8). 
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Gráfico 8. Curva de Kaplan-Meier demonstrando o impacto da presença de variantes alélicas 

germinativas patogênicas no gene TP53 na sobrevida global de pacientes adultos com carcinoma 

do córtex suprarrenal. 

 

 
 

 

A análise deste subgrupo (subgrupo 3) de oito casos, quando avaliado de forma 

mais detalhada em relação à expressão proteica da SOAT1, demonstra que a expressão 

da SOAT1 é forte nos seis casos que evoluíram de forma desfavorável; estes seis casos 

evoluíram a óbito (em cinco deles a causa do óbito foi relacionada ao CCS e em um caso 

o óbito decorreu de complicações da cirurgia para ressecção do tumor (caso A – Tabela 

11) e a mediana de SG foi de 9 meses. Por outro lado, a expressão proteica da SOAT1 

mostrou-se fraca nos dois casos que apresentaram evolução favorável (ausência de óbito 

com tempo de seguimento superior a 4 anos (90 e 56 meses (Tabelas 11 e 12 e Figura 7)). 

 

 

 

p = 0,0088 

TP53 



  

  

46 

Tabela 11. Características dos casos do subgrupo de pacientes com a variante alélica germinativa 

c.1010G>A no gene TP53 (p.Arg337His, R337H (Casos A-D)). 

 

 Caso A* Caso B Caso C Caso D 

Sexo F F F M 

Idade ao diagnóstico 67 38 44 38 

Hipercortisolismo Sim Não Sim Sim 

ENSAT 3 3 2 3 

Escore de Weiss 5 8 4 8 

Ki67 (%) 40 30 15 30 

Escore de imunorreatividade para 

a SOAT1 

4 2 2 4 

Expressão proteica da SOAT1 Forte Fraca Fraca Forte 

Recorrência da doença  Sim Sim Sim 

Óbito por causas relacionadas à 

doença 

Não Não Não Sim 

Sobrevida livre de recorrência 

(meses) 

 5 41 3 

Sobrevida livre de progressão 

(meses) 

    

Sobrevida global (meses) 0 90 56 19 

*Óbito por complicações da cirurgia para ressecção do carcinoma do córtex suprarrenal (primeiro dia pós-

operatório) 

 

Tabela 12. Características dos casos do subgrupo de pacientes com a variante alélica germinativa 

c.1010G>A no gene TP53 (p.Arg337His, R337H (Casos E-H)). 

 

 Caso E Caso F Caso G Caso H 

Sexo F F M F 

Idade ao diagnóstico 61 17 25 30 

Hipercortisolismo Sim Sim Sim Sim 

ENSAT 4 4 4 3 

Escore de Weiss 9 8 8 7 

Ki67 (%) 30 40 50 ND 

Escore de imunorreatividade para 

a SOAT1 

4 4 4 4 

Expressão proteica da SOAT1 Forte Forte Forte Forte 

Recorrência da doença    Sim 

Óbito por causas relacionadas à 

doença 

Sim Sim Sim Sim 

Sobrevida livre de recorrência 

(meses) 

   5 

Sobrevida livre de progressão 

(meses) 

6 6 3  

Sobrevida global (meses) 9 7 6 36 
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Figura 7. Imunorreatividade para a SOAT1 à microscopia dos casos do subgrupo de pacientes 

com a variante alélica germinativa c.1010G>A no gene TP53 (p.Arg337His, R337H; subgrupo 

3) (A) Escore de imunorreatividade 4; expressão proteica forte da SOAT1 (400x). (B) Escore de 

imunorreatividade 2; expressão fraca da SOAT1 (400x). (C) Escore de imunorreatividade 2; 

expressão fraca da SOAT1 (400x). (D-H) Escore de imunorreatividade 4; expressão proteica forte 

da SOAT1 (400x). 
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4.2 Metástases de carcinomas do córtex suprarrenal  

Quarenta e duas metástases localizadas em diferentes sítios foram avaliadas. Estas 

metástases referem-se a casos de dezenove pacientes que evoluíram com recorrência da 

doença, localmente ou à distância, e nos quais a metastasectomia foi uma alternativa 

terapêutica (associada ou não ao tratamento com mitotano e/ou quimioterapia sistêmica).  

A mediana do tempo entre a ressecção do tumor primário e a metastasectomia foi 

de 28,7 meses (2,4 anos). Cada uma destas quarenta e duas metástases refere-se a lesões 

diferentes. A tabela 13 e o gráfico 9 ilustram as características destas metástases. 

 

Tabela 13. Caracterização das 42 metástases incluídas na micromatriz tecidual das metástases 

(TMA3). 

 

 Metástases de carcinoma do córtex 

suprarrenal  

n = 42 

Número de pacientes, n 19 

Sexo (F : M) 2,8 : 1 

Número de pacientes de acordo com o 

número de metástases, n (%) 

1 metástase 

2 metástases 

3 metástases 

>3 metástases* 

 

 

11 (58) 

4 (21) 

3 (16) 

1 (5) 

Funcionalidade da metástase, n (%) 

Produção de cortisol 

Não funcionante 

 

4 (10) 

38 (90) 

Tempo entre a ressecção do tumor primário 

e a ressecção da metástase (meses)(A) 

 

28,7 (5,6-103,7) 

Tamanho da metástase (cm) (A) 3,2 (0,8-14) 

Escore de Weiss(B), n (%) 

Conhecidos 

2-5 

>5  

 

29 (69) 

17 (59) 

12 (41) 

Ki67, n (%) 

≤ 10% 

>10% 

 

25 (60) 

17 (40) 

(A): mediana; (B): escore de Weiss adaptado para metástases  

*Uma única paciente realizou 7 metastasectomias em tempos diferentes (as metástases ressecadas 

localizavam-se em diferentes sítios). 
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Gráfico 9. Localização das 42 metástases incluídas na micromatriz tecidual das metástases 

(TMA3) 

 

 
 

 

4.2.1 Expressão proteica da SOAT1 

Nas metástases de CCS também se observou uma heterogeneidade na 

imunorreatividade para a SOAT1. A expressão proteica forte da SOAT1 foi encontrada 

em 15 casos (36%) e a expressão fraca ou ausente da proteína SOAT1 foi encontrada em 

27 casos (64%) (Tabela 14). 

 

Tabela 14. Frequência dos escores de imunorreatividade (0 - 4) para a SOAT1 dentre as 42 

metástases de carcinoma do córtex suprarrenal e categorização dos casos de acordo com a 

expressão proteica. 

 

 Escore de imunorreativadade para a proteína SOAT1 

 Expressão fraca ou ausente (escore ≤ 2) Expressão forte (escore > 2) 

 0 0,5 1 1,5 2 3 4 

n (%) 5 (12) 0 (0) 1 (2) 2 (5) 19 (45) 4 (10) 11 (26) 

n (%) 27 (64) 15 (36) 

 

18

6
5 5

3 3
2

Sítios das metástases
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 A expressão da SOAT1 nas metástases de CCS não se correlacionou de forma 

estatisticamente significante com as características clínicas e histológicas (Tabela 15).  

 

Tabela 15. Relação entre a expressão proteica da SOAT1 e as características clínicas e 

histopatológicas de 42 metástases de carcinoma do córtex suprarrenal. 

 

 Expressão proteica da SOAT1  

Característica Fraca ou ausente 

 (≤ 2) 

Forte  

(> 2)  

 

p
 

n (%) 27 (64%) 15 (35%)  

Sítio, n (%)  

Pulmão 

Fígado 

Recorr. local ou intra-abdominal 

SNC 

Outros 

 

12 (44) 

0 (0) 

8 (30) 

 3 (11) 

4 (15) 

 

6 (40) 

3 (20) 

3 (20) 

2 (13) 

1 (7) 

 

 

 

0,238* 

Funcionalidade, n (%) 

Presente 

Ausente  

 

1 (4) 

26 (26) 

 

4 (27) 

11 (73) 

 

0,088** 

Tempo entre a ressecção do tumor 

primário e a ressecção da metástase 

(meses)(A) 

 

29,8 (5-99,1) 

 

27,6 (5,6-103,7) 

 

0,572*** 

Tamanho (cm) 

Mediana 

 

4,1 (0,8-14) 

 

3,2 (1,7-4,5) 

 

0,927*** 

Escore de Weiss(B), n (%) 

Conhecidos 

2-5 

>5 

 

18 (67) 

12 (77) 

6 (33) 

 

11 (67) 

5 (45) 

6 (56) 

 

0,438* 

Ki67 (%) 

Mediana  

 

8 (0-70) 

 

10 (0-80) 

 

0,367*** 

Ki67 (%) 

>10% 

≤10% 

 

10 (37) 

17 (63) 

 

7 (47) 

8 (53) 

 

0,779** 

 (A): mediana; (B): escore de Weiss adaptado para metástases 

*Teste exato de Fisher; **teste de qui-quadrado com correção de continuidade; ***Teste U de Mann-

Whitney 

Obs.: o termo “outros” engloba as metástases pleurais, pericárdicas e para a mama  

 

 

É importante salientar que estes resultados devem ser avaliados com a premissa 

de que a maioria dos pacientes, quando da metastasectomia, vinha realizando tratamento 

quimioterápico e/ou com terapia citotóxica sistêmica e de que não há um protocolo bem 

estabelecido no nosso centro (assim como na literatura) em relação a quais pacientes 
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devem ser avaliados para esta modalidade terapêutica (metastasectomia) e em que 

momento este procedimento deve ser considerado11.  

 

4.2.1.1 Expressão proteica da SOAT1 no tumor primário versus a expressão 

proteica da SOAT1 na metástase  

Dentre as 42 metástases avaliadas neste estudo (TMA3), 36 delas são de pacientes 

cujo tumor primário foi também avaliado e está incluído nos TMAs de tumores primários 

(TMA1 e TMA2). Considerando estas 36 metástases, a expressão proteica da SOAT1 

enquadrou-se na mesma categoria de expressão do que o tumor primário em 26 delas 

(72%). Nas 10 lesões remanescentes, a categoria de expressão da proteína SOAT1 

divergiu em relação a do tumor primário. As figuras abaixo exemplificam casos em que 

o tumor primário e a metástase enquadraram-se na mesma categoria de expressão da 

SOAT1 (Figuras 8 e 9) e casos em que categorias diferentes foram observadas (Figuras 

10 e 11).  

 

                         
 

 

 

 

Figura 8. Imunorreatividade para a SOAT1 à microscopia do carcinoma do córtex suprarrenal 

(tumor primário) e da metástase intra-abdominal ressecados em momentos diferentes 

pertencentes ao mesmo caso. (A) Tumor primário exibindo escore de imunorreatividade 1,5 e, 

portanto, expressão proteica fraca da SOAT1 (100x). (B) Metástase intra-abdominal ressecada 

após 37,2 meses da ressecção do tumor primário exibindo escore de imunorreatividade 2 e 

expressão proteica fraca da SOAT1 (100x).  

CCS, carcinoma do córtex suprarrenal 

 

A

 

B

 

CCS – Tumor primário 

Expressão SOAT1 fraca  

(escore 1,5 (≤ 2)) 

CCS – Metástase intra-abdominal 

Expressão SOAT1 fraca  

(escore 2 (≤ 2)) 
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Figura 9. Imunorreatividade para a SOAT1 à microscopia do carcinoma do córtex suprarrenal 

(tumor primário) e da metástase hepática ressecados em momentos diferentes pertencentes ao 

mesmo caso. (A) Tumor primário exibindo escore de imunorreatividade 4 e, portanto, expressão 

proteica forte da SOAT1 (100x). (B) Metástase hepática ressecada após 20,4 meses da ressecção 

do tumor primário exibindo escore de imunorreatividade 4 e expressão proteica forte da SOAT1 

(100x).  

CCS, carcinoma do córtex suprarrenal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

 

CCS – Tumor primário 

Expressão SOAT1 forte  

(escore 4 (> 2)) 

CCS – Metástase hepática 

Expressão SOAT1 forte  

(escore 4 (> 2)) 
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Figura 10. Imunorreatividade para a SOAT1 à microscopia do tumor primário e de metástases 

em diferentes sítios e ressecados em momentos diferentes pertencentes ao mesmo caso. (A) 

Tumor primário exibindo escore de imunorreatividade 4 e, portanto, expressão proteica forte da 

SOAT1 (100x). (B e C) Metástases pulmonares (dois nódulos diferentes) ressecadas após 27 

meses da ressecção do tumor primário (100x). (B) Escore de imunorreatividade 3 e expressão 

forte da SOAT1 (100x). (C) Escore de imunorreatividade 0 e expressão ausente da SOAT1 

(100x). (D) Metástase para SNC ressecada após 30 meses da ressecção do tumor primário 

exibindo escore de imunorreatividade 4 e expressão proteica forte da SOAT1 (100x).  

CCS – Tumor primário 

Expressão SOAT1 forte  

(escore 4 (> 2)) 

CCS – Metástases pulmonares 

B) Expressão SOAT1 forte (escore 3 (> 2)) 

C) Expressão SOAT1 ausente (escore 0 (≤ 2)) 

CCS – Metástase para SNC 

Expressão SOAT1 forte  

(escore 4 (> 2)) 

A

 

B

 

C

 

D
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Figura 11. Imunorreatividade para a SOAT1 à microscopia do tumor primário e de metástases 

pulmonares ressecadas em momentos diferentes pertencentes ao mesmo caso. (A) Tumor 

primário exibindo escore de imunorreatividade 1,5 e, portanto, expressão proteica fraca da 

SOAT1 (100x). (B e C) Metástases pulmonares (dois nódulos diferentes) ressecadas após 20 

meses da ressecção do tumor primário (100x). (B) Escore de imunorreatividade 4 e expressão 

forte da SOAT1 (100x). (C) Escore de imunorreatividade 3 e expressão forte da SOAT1 (100x). 

(D) Metástase pulmonar ressecada após 30 meses da ressecção do tumor primário exibindo escore 

de imunorreatividade 4 e expressão proteica forte da SOAT1 (100x).  

A

 

CCS – Metástase pulmonar 

Expressão SOAT1 forte  

(escore 4 (> 2)) 

CCS – Tumor primário 

Expressão SOAT1 fraca  

(escore 1,5 (≤ 2)) 

CCS – Metástases pulmonares 

B) Expressão SOAT1 forte (escore 4 (> 2)) 

C) Expressão SOAT1 ausente (escore 3 (> 2)) 

B

B 

C

B 

D

B 
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4.2.2 Outras características das metástases 

 Os 36 casos de pacientes nos quais pudemos avaliar tanto o tumor primário quanto 

pelo menos uma metástase (do mesmo caso), foram avaliados também em relação à 

concordância no que se refere ao escore de Weiss e ao índice Ki67.  

Em 65% dos casos foi demonstrado uma semelhança na pontuação do escore de 

Weiss entre o tumor primário e a metástase, ou seja, quando a pontuação no escore de 

Weiss no tumor primário foi de 3-6 e na metástase foi de 2-5 ou  > 6 no tumor primário 

e > 5 na metástase. Em 35% dos casos houve divergência nas pontuações; observando-se 

casos em que o tumor primário apresentava pontuação mais baixa (3-6) e, a metástase, 

pontuação mais alta (> 5), ou vice-e-versa.  

Em relação ao índice Ki67, todos os tumores primários destes 36 casos 

apresentavam índice Ki67 > 10% e, em 14 (39%) destes, a metástase originada deste 

tumor primário também demonstrou índice Ki67 > 10%. Em 22 casos (61%), apesar do 

tumor primário apresentar índice Ki67 > 10%, nas metástases observou-se um índice ≤ 

10%; nestes, a mediana do índice Ki67 na metástase foi de 5%.  

Os diferentes sítios de acometimento metastático não interferiram na 

concordância entre o tumor primário e a metástase tanto no que se refere ao escore de 

Weiss quanto no que e se refere ao índice Ki67. 

Mais uma vez é importante reforçar que estes resultados devem ser avaliados com 

a premissa de que a maioria dos pacientes, quando da metastasectomia, vinha realizando 

tratamento quimioterápico com mitotano e/ou com terapia citotóxica sistêmica e que não 

se tem nenhuma validação até o momento para a utilização do escore de Weiss e  do Ki67 

neste contexto.  
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4.3 Expressão proteica do SF-1 

Todos os carcinomas primários e metástases foram avaliados em relação à 

expressão do SF-1. Além da revisão de todos os relatórios anatomopatológicos bem como 

da revisão dos dados clínicos, laboratoriais e radiológicos, esta avaliação contribuiu para 

maior certificação da origem adrenocortical das lesões primárias e metastáticas.  

Um escore > 2 foi considerado e utilizado para definir a expressão proteica forte 

do SF-1, um escore igual a 1 ou 2 (inclusive) foi utilizado para definir a expressão fraca 

e um escore igual a zero caracterizou a expressão ausente deste marcador. A distribuição 

dos escores de imunorreatividade encontrados dentre os carcinomas primários e as 

metástases estão demonstrados na Tabela 16 e na Figura 12.  

 

Tabela 16. Distribuição dos escores de imunorreatividade para o SF-1 nas suprarrenais normais, 

carcinomas do córtex suprarrenal (tumores primários) e nas metástases. 

 

Tecido  Expressão SF-1 

n, (%) 

  Negativo 

(escore = 0) 

Fraco 

(escore ≤ 2) 

Forte  

(escore > 2) 

Glândulas suprarrenais normais 3 0 (0) 0 (0) 3 (100) 

ACC 154    

Tumores primários 112 9 (8) 49 (44) 54 (48) 

Recorrências locais 6 1 (17) 1 (17) 4 (66) 

Metástases à distância 36 10 (28) 11 (30) 15 (42) 

Pulmão 18 5 4 9 

Fígado 3 0 2 1 

Intra-abdominal 5 2 2 1 

SNC 5 1 1 3 

Outros  5 2 2 1 
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Figura 12. Imunorreatividade para o SF-1 em carcinomas do córtex suprarrenal (amostras 

tumorais derivadas da ressecção cirúrgica do tumor primário). (A) Escore de imunorreatividade 

ausente para o SF-1 (escore = 0) (400x). (B) Imunorreatividade fraca para o SF-1 (escore = 1) 

(400x). (C) Imunorreatividade fraca para o SF-1 (escore = 2) (400x). (D) Imunorreatividade forte 

para o SF-1 (escore = 3). (E) Imunorreatividade forte para o SF-1 (escore = 4) (400x).  

 

 

 

E
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A
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Dentre os 112 tumores primários, 103 (92%) apresentaram expressão positiva do 

SF-1 (fraca ou forte). Os nove casos cuja expressão do SF-1 se mostrou ausente dizem 

respeito a casos variados em relação a gênero, idade ao diagnóstico, apresentação clínica 

e hormonal ao diagnóstico, estadiamento, escore de Weiss e índice Ki67. 

Dentre as recorrências locais (n = 6), em apenas um caso a expressão do SF-1 não 

foi demonstrada. Em relação às metástases à distância (n = 36), em todos os sítios a 

expressão positiva do SF-1 (fraca ou forte) foi mais frequente que a ausência de expressão 

deste marcador (72% versus 28%). O tempo decorrido entre a ressecção cirúrgica do 

tumor primário e a ressecção da metástase (recorrência local ou metástase à distância) 

não se correlacionou com a expressão do SF-1. 

 

4.3.1 A relação entre a expressão proteica da SOAT1 e a expressão proteica 

do SF-1 

Uma vez que SOAT1 é um gene alvo do fator de transcrição SF-152 e que o valor 

prognóstico do SF-1 no CCS está bem estabelecido17, comparamos a expressão da 

SOAT1 com a expressão do SF-1 na nossa coorte, incluindo a série de carcinomas 

primários e, também, a série de metástases. 

 Quando consideramos os carcinomas primários com expressão proteica forte da 

SOAT1 (escore > 2, n = 42), 30 (71%) pacientes também apresentaram expressão forte 

do SF-1, enquanto 12 (29%) apresentaram expressão fraca ou ausente deste marcador. 

Quando consideramos as metástases de CCS com expressão proteica forte da SOAT1 

(escore > 2, n = 15), 11 (73%) pacientes também apresentaram expressão forte do SF-1, 

enquanto 4 (27%) apresentaram expressão fraca ou ausente deste marcador.  
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4.4 Expressão proteica da SOAT1 e resposta ao tratamento com mitotano 

 Duzentos e trinta e um pacientes de doze centros participantes, onze deles de 

países europeus (5 centros da Itália, 2 centros da Alemanha, 1 centro de Portugal, 1 centro 

da Inglaterra, 1 centro da Polônia 1 centro da Holanda) e um do Brasil (HC-FMUSP) 

constituíram a casuística deste estudo multicêntrico retrospectivo.   

 Analisando todos os pacientes conjuntamente (n = 231), a expressão forte da 

proteína SOAT1 correlacionou-se de forma significativa com um tempo de sobrevida 

livre de recorrência e com um tempo de sobrevida livre de progressão menor do que a 

expressão fraca desta proteína (mediana de 8 meses (1-216) versus 13 meses (1-153); p 

= 0,049) – Gráfico 10.  

 

Gráfico 10. Curva de Kaplan-Meier demonstrando o impacto da expressão proteica da SOAT1 

na sobrevida livre de recorrência e progressão em 231 pacientes adultos com carcinoma do córtex 

suprarrenal provenientes de doze centros. 

 

 

*o gráfico acima encontra-se na língua inglesa uma vez que este resultado em especial foi obtido por meio 

do trabalho colaborativo no estudo multicêntrico internacional. 
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4.4.1 Mitotano adjuvante 

 No grupo adjuvante, não foram observadas diferenças na SLR entre pacientes com 

CCSs com expressão fraca ou ausente de SOAT1 e aqueles com expressão forte da 

SOAT1 (mediana de 22 meses (1-153) versus mediana de 12 meses (1,5-216; p = 0,12). 

A SG também não foi estatisticamente diferente (mediana de 51 meses (1-252) versus 31 

meses (2-216; p = 0,23) para os pacientes com expressão fraca ou ausente de SOAT1 e 

para os pacientes com expressão forte da proteína SOAT1, respectivamente.  

 

4.4.2 Mitotano paliativo 

 De forma semelhante ao grupo acima, no grupo paliativo, nenhuma diferença 

significativa na SLP foi observada entre pacientes com expressão fraca ou ausente da 

SOAT1 e pacientes com expressão forte (mediana de 5 meses (1-59) versus mediana de 

4 meses (1-25; p = 0,66). A SG também não foi estatisticamente diferente (mediana de 

22 meses (4-180) versus 21 meses (2-83; p = 0,47) para os pacientes com expressão fraca 

ou ausente de SOAT1 e para os pacientes com expressão forte da proteína SOAT1, 

respectivamente. 

 

4.4.3 Correlação entre a expressão da SOAT1 e as concentrações de mitotano 

 Não observamos associação entre a expressão proteica da SOAT1 e as 

concentrações plasmáticas de mitotano. As concentrações plasmáticas de mitotano não 

diferiram significativamente após 3 e 6 meses do início do uso da medicação entre 

pacientes com CCSs com expressão fraca ou ausente da SOAT1 e expressão forte da 

SOAT1.   

Da mesma forma, a expressão proteica da SOAT1 não influenciou a capacidade 

de se alcançar concentrações plasmáticas de mitotano  14 mg/L. Quando analisamos 

apenas os pacientes que atingiram concentrações plasmáticas de mitotano 14 mg/L após 

3 meses, pacientes que apresentavam tumores com expressão forte da proteína SOAT1 

apresentaram maior incidência de recorrência da doença e, portanto, menos pacientes 

responderam ao tratamento com mitotano adjuvante (p = 0,0017); aos seis meses esta 

diferença não mais foi observada (Gráfico 11). 
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Gráfico 11. Correlação entre a expressão proteica da SOAT1 e a recorrência da doença quando 

apenas os pacientes que atingiram concentrações plasmáticas de mitotano  14 mg/L após 3 meses 

(A) e após 6 meses (B) do início da droga foram analisados. 

 

 

 

*o gráfico acima encontra-se na língua inglesa uma vez que este resultado em especial foi obtido por meio 

do trabalho colaborativo no estudo multicêntrico internacional. 
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Durante o processo de tumorigênese, as células cancerosas adquirem diversas 

alterações metabólicas com a finalidade de superar os desafios metabólicos resultantes da 

rápida proliferação celular e de sobrevivência em condições inóspitas68. Evidências 

recentes demonstram que a reprogramação do metabolismo lipídico, a qual inclui 

alterações na lipogênese de novo, alterações na oxidação de ácidos graxos e alterações na 

metabolização e reciclagem de lípides, seja essencial em vários aspectos da 

tumorigênese69. O impacto de uma maior expressão da proteína SOAT1 no prognóstico 

de diferentes neoplasias malignas já foi demonstrado e está bem estabelecido, sugerindo 

que o metabolismo lipídico e a formação das “lipid droplets” ou, partículas de gordura, 

desempenham um papel essencial na progressão e agressividade tumoral70. 

A proteína SOAT1 é muito expressa nas células do córtex suprarrenal sendo 

responsável pela esterificação do colesterol a partir de moléculas de ácidos graxos livres 

e de colesterol livre presentes no meio intracelular. Ao mesmo tempo em que os pools de 

colesterol esterificado protegem as células contra os efeitos tóxicos causados pelo 

colesterol livre em excesso, estes podem ser rapidamente liberados pela ação da lipase 

hormônio sensível após estímulo do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH)39.  

Em 2015, Sbiera et al. demonstraram que a expressão da proteína SOAT1 é mais 

variável e heterogênea nos CCSs quando comparada à expressão em glândulas 

suprarrenais normais e em adenomas do córtex suprarrenal39. No entanto, a correlação 

entre a expressão da SOAT1 e as características dos carcinomas e os desfechos clínicos 

dos pacientes não foi investigada no estudo supracitado.  

Desta forma, este foi o primeiro estudo a explorar a correlação entre a expressão 

da proteína SOAT1 e as características clínicas, bioquímicas, histológicas e, 

principalmente, os desfechos recorrência, progressão e óbito. No presente estudo fomos 

pioneiros ao demonstrar que a expressão proteica forte da SOAT1 foi significativamente 

mais frequente em carcinomas que apresentam características clínicas e histológicas 

sabidamente relacionadas a um prognóstico menos favorável como hipercortisolismo 

(associado ou não a outras produções hormonais), estádio da doença mais avançado ao 

diagnóstico (ENSAT III e IV versus ENSAT I e II) e maior proliferação celular (índice 

Ki67 mais elevado). Demonstramos também o impacto da expressão forte da SOAT1 na 

evolução dos pacientes com CCS, já que esta expressão se correlacionou de forma 

independente com uma menor SG e com uma menor SLR, sugerindo assim um papel 

prognóstico deste marcador, também, no CCS.  
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É questionado na literatura se a deficiência e a menor expressão da SOAT1 e/ou 

o comprometimento da função desta proteína poderiam estar implicados na patogênese 

de alguns casos de insuficiência adrenal, tanto pela menor disponibilidade de colesterol 

para esteroidogênese, como pela possível destruição das células adrenocorticais em 

decorrência das moléculas de colesterol livre intracelular em excesso52. Por conseguinte, 

a correlação entre a expressão forte da SOAT1 com tumores funcionantes, e sobretudo 

com tumores produtores de cortisol, vai de encontro à função e importância da proteína. 

A maior capacidade de esterificação do colesterol com consequente redução das 

concentrações de colesterol livre intracelular também protegeria as células do estresse do 

RE (este, quando mantido, culminaria em apoptose celular) e aumentaria a viabilidade 

celular. Esta maior viabilidade celular, por sua vez, justifica a correlação entre a expressão 

proteica forte da SOAT1 e tumores com comportamento mais agressivo como aqueles 

com estádio mais avançado ao diagnóstico e índice Ki67 mais elevado.  

A importância do índice de proliferação celular Ki67 na estratificação prognóstica 

dos pacientes com CCS é muito bem estabelecida e inquestionável, sendo este o marcador 

prognóstico mais amplamente utilizado na prática clínica18. Na nossa casuística foi 

demonstrado que a SOAT1 se comportou como marcador prognóstico independente do 

Ki67. Assim sendo, questionamos se a utilização da informação da expressão proteica da 

SOAT1, aliada à informação do Ki67, poderia auxiliar no refinamento da estratificação 

prognóstica e em uma melhor predição do risco de recorrência e óbito destes pacientes. 

A utilização aliada destas duas informações, de fato, se mostrou promissora; pacientes 

com CCSs que apresentam expressão forte da SOAT1 e índice Ki67 > 10% apresentaram 

uma menor SLR e menor SG em relação àqueles que apresentam apenas um índice Ki67 

> 10%, mas expressão fraca ou ausente da SOAT1.  

Avaliamos também o impacto da expressão da SOAT1 nos pacientes com Ki67  

10%. Sabe-se que pacientes com tumores com Ki67  10% apresentam recorrência em 

cerca de 30% dos casos18. Neste grupo de pacientes da nossa casuística, no entanto, a 

expressão forte da SOAT1 versus a expressão fraca ou ausente da SOAT1 não impactou 

o prognóstico de forma significativa, tanto em relação ao desfecho recorrência como em 

relação ao desfecho óbito.  

Estes achados inéditos, bastante consistentes, nos chamaram a atenção para 

avaliarmos um subgrupo específico de pacientes com CCS que, nas regiões sul e sudeste 

do Brasil, assume uma importância relevante, o subgrupo formado por adultos que 
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apresentam variantes alélicas germinativas no gene TP5367. Dentre os oito casos, seis 

apresentaram escores de imunorreatividade > 2 para a proteína SOAT1, enquadrando-se 

na categoria de expressão forte da SOAT1; todos estes seis casos evoluíram a óbito. Os 

dois casos que apresentaram escore de imunorreatividade  2 e enquadraram-se na 

categoria de expressão fraca ou ausente da SOAT1 são pacientes que apresentaram uma 

SG significativamente maior (90 e 56 meses) que a mediana do subgrupo, que foi de 14 

meses. A alta prevalência da expressão forte da SOAT1 neste subgrupo reforçou a 

importância desta variável como marcador prognóstico no CCS.   

As quarenta e duas metástases para diferentes sítios avaliadas neste estudo 

indicaram que a expressão da proteína SOAT1 se comportou de maneira parecida aos 

tumores primários; em ambas as séries a prevalência da expressão proteica forte foi de 

aproximadamente 35%. Em relação às metástases não se observou correlação 

estatisticamente significante entre a categoria de expressão da SOAT1 na metástase e o 

sítio da metástase, o tempo entre a ressecção do tumor primário e a ressecção da 

metástase, o tamanho da lesão metastática, o escore de Weiss adaptado e o Ki67. 

É importante destacar o fato de termos tido a possibilidade de comparar a 

expressão proteica da SOAT1 e outras características na metástase com aquelas no tumor 

primário que a originou. Das 42 metástases avaliadas, 36 metástases eram de pacientes 

participantes do estudo que contribuíram com amostras do tumor primário e também com 

amostras de pelo menos uma metástase (recorrência local ou à distância).  

Considerando estas 36 metástases, a expressão proteica da SOAT1 enquadrou-se 

na mesma categoria de expressão do que o tumor primário em 26 delas (72%) e, nas 10 

lesões remanescentes, a categoria de expressão da proteína SOAT1 divergiu em relação 

a do tumor primário. Em relação às características escore de Weiss e Ki67, em 65% dos 

casos foi demonstrado uma semelhança na pontuação do escore de Weiss entre o tumor 

primário e a metástase (escore de Weiss adaptado); para o Ki67, esta semelhança foi 

observada em 39% dos casos.  

Consideramos os resultados em relação às metástases interessantes; todavia, 

reforçamos que estes devem ser avaliados sob a ótica de que a maioria dos pacientes, 

quando da metastasectomia, vinha realizando tratamento quimioterápico com mitotano 

e/ou com terapia citotóxica sistêmica. Ainda não se tem o conhecimento em relação à 

influência ou não das drogas usadas no manejo oncológico do paciente com CCS na 

expressão gênica e proteica da SOAT1 e, no caso de haver alguma influência, qual seria 
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a sua magnitude. Chamamos a atenção também para a aplicabilidade questionável e não 

estabelecida do escore de Weiss e do Ki67 para metástases de CCS, sobretudo no contexto 

de tratamento quimioterápico, em que benefícios oncológicos são esperados como o de 

menor proliferação celular, menor índice mitótico, menor capacidade de invasão das 

células tumorais, maior extensão de necrose, entre outros.  

Em 2010, nosso grupo demonstrou uma expressão aumentada do SF-1 nos 

tumores adrenocorticais, sobretudo no grupo pediátrico20. No mesmo ano, Sbiera et al. 

demostraram que o SF-1, além de representar um excelente marcador da origem 

adrenocortical do tumor, tem papel prognóstico no CCS17. Em 2011, Ferraz-de-Souza et 

al. publicaram que o SOAT1 é um gene alvo do SF-152. Uma vez que o gene SOAT1 é 

alvo do fator de transcrição SF-1 e que o valor prognóstico do SF1 no CCS está bem 

estabelecido17, comparamos a expressão da SOAT1 com a expressão do SF-1 na nossa 

casuística, incluindo a série de carcinomas primários e a série de metástases.  

Como esperado, observamos que expressão do SF-1 foi positiva na imensa 

maioria dos tumores primários, em poucos casos (n = 9; 8%) tal expressão não foi 

identificada. Nas recorrências locais e nas metástases à distância, a expressão deste 

marcador também foi positiva na maioria dos pacientes. No entanto, em uma porcentagem 

maior de casos esta expressão não foi detectada, em 17% das recorrências locais e em 

28% das metástases à distância. Estes resultados são muito semelhantes àqueles do estudo 

principal envolvendo este marcador17; uma possível explicação para maior prevalência 

da expressão negativa do SF-1 nas recorrências locais e, principalmente, nas metástases 

à distância, é o menor grau de diferenciação celular que se espera nesta lesões em relação 

à glândula suprarrenal normal e ao tumor primário.   

A expressão proteica da SOAT1e do SF-1 foi forte em aproximadamente 70% dos 

pacientes em ambas as séries. Poderíamos questionar se a expressão da SOAT1 seria 

apenas um reflexo da expressão do SF-1 e se os efeitos pleiotrópicos deste fator de 

transcrição na expressão gênica seriam, na verdade, os responsáveis pela maior 

agressividade dos tumores exibindo expressão forte da SOAT1 e do SF-1. No entanto, o 

um terço remanescente dos casos que não apresentou este paralelismo na expressão da 

SOAT1 e do SF-1, demonstrando expressão forte apenas da SOAT1, reforça a 

importância do metabolismo lipídico no processo de tumorigênese suprarrenal e seu valor 

prognóstico, não apenas nas neoplasias malignas já citadas, mas também no CCS.   
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Incontestavelmente esforços de diversos centros e várias colaborações 

multicêntricas têm sido realizados com o objetivo de se obter um maior conhecimento da 

patogênese molecular envolvida no desenvolvimento e progressão do CCS e, em última 

análise, espera-se que tais conhecimentos sejam revertidos em novas propostas e 

alternativas terapêuticas direcionadas. Nos últimos anos e, sobretudo na última década, 

avanços importantes foram observados neste sentido; no entanto, estes avanços ainda não 

foram revertidos, na prática, em novas opções de tratamento.  

O mitotano, desde a sua aprovação para o tratamento do CCS metastático em 

1959, permanece sendo a única droga aprovada para o tratamento desta doença71. Apesar 

do longo tempo de uso e experiência com esta droga, muitas áreas de incerteza existem 

como em quais pacientes usá-lo, o que esperar em termos de eficácia e por quanto tempo 

usar esta droga. Outras questões relevantes relacionadas a esta droga são a toxicidade e a 

alta frequência de eventos adversos e efeitos colaterais, a necessidade de utilizar um 

regime complexo de reposição de glicocorticoides e mineralocorticoides nos pacientes 

em uso desta medicação, a interação medicamentosa com outras drogas, incluindo drogas 

que podem vir a ser usadas no tratamento desta doença (como inibidores da tirosina-

quinase)72 e a necessidade de monitorizar as concentrações séricas do mitotano, o que não 

é amplamente disponível. Considerando todas estas questões, a seleção dos pacientes para 

o tratamento com mitotano a partir de fatores preditivos da eficácia da droga representaria 

um grande avanço na abordagem terapêutica dos pacientes.  

 Após estudo publicado em 2015 que sugeriu que a SOAT1 é o alvo de ação do 

mitotano39, nos interessamos em avaliar a influência da expressão da SOAT1, também, 

na resposta ao tratamento com mitotano. De acordo com este conhecimento, esperaríamos 

que uma expressão forte da SOAT1 fosse um pré-requisito para a resposta a esta droga. 

Desta forma, pacientes com carcinomas que apresentassem uma maior expressão da 

SOAT1 apresentariam melhor resposta ao mitotano com consequente impacto positivo 

nos desfechos SG, SLR e SLP. 

Os resultados do estudo multicêntrico no qual o nosso grupo participou e que 

incluiu grande parte dos pacientes contidos nesta casuística foram negativos em relação 

a esta hipótese, já que evidenciaram a ausência de correlação entre a expressão da SOAT1 

e a resposta ao mitotano, tanto no contexto adjuvante quanto no contexto paliativo. Este 

resultado evoca algumas considerações e questionamentos:  
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1) questionamos se a SOAT1 é realmente o alvo de ação do mitotano e, assim 

sendo, aventamos a possibilidade de outros mecanismos de ação desta droga 

somarem-se à inibição da SOAT1, ou seja, de este não ser o único;  

2) uma reflexão também importante diante destes achados é acerca da real eficácia 

do mitotano. Os estudos demonstram um controle da doença avançada em cerca 

de 25% dos casos e, no contexto adjuvante, uma SLR superior quando o uso do 

mitotano é comparado à conduta expectante (42 meses versus 25 meses), mas não 

há impacto significativo da terapia adjuvante e paliativa em relação à sobrevida 

global36.  

3) aventamos também a possibilidade de a expressão forte da SOAT1 como 

característica e marcador de agressividade tumoral no CCS se sobressair sobre 

qualquer impacto desta expressão na resposta ao tratamento com mitotano, 

assumindo que a inibição desta enzima seja, de fato, o principal mecanismo de 

ação desta droga. Desta forma, a inibição da SOAT1 não seria suficiente para 

anular o pior prognóstico dos casos com expressão forte desta proteína.  

 

Reforçamos, portanto, a relevância do papel da expressão da SOAT1 como 

marcador prognóstico, mas não como fator de predição de resposta ao tratamento com 

mitotano. 

Diante de tantas incertezas e dúvidas em relação a esta droga, somadas ao 

resultado deste objetivo específico do nosso estudo, reforçamos a importância de que 

novas alternativas terapêuticas sejam desenvolvidas e venham a se tornar disponíveis para 

o tratamento e manejo dos pacientes com CCS.  

A inibição da SOAT1 como alternativa terapêutica no câncer já foi estudada no 

GBM, com resultados promissores73. No CCS, um ensaio clínico fase 1 (NCT01898715) 

com o inibidor da SOAT1 nevanimibe (ATR-101), um inibidor da SOAT1 suprarrenal-

específico de administração oral, foi publicado recentemente (após a publicação dos 

resultados principais do nosso estudo). Este estudo demonstrou a segurança da medicação 

nas várias posologias avaliadas, mas a posologia necessária para expor os pacientes aos 

efeitos apoptótico e adrenolítico da droga (com base em estudos não clínicos) foi passível 

de ser oferecida apenas a uma minoria dos pacientes, dado o grande número de 

comprimidos necessários para tal (aproximadamente 24 comprimidos por dia)71.    
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O desenvolvimento de outros inibidores da SOAT1 suprarrenal-específicos, com 

formulação mais favorável será de grande importância para dar continuidade na 

investigação de tratamentos cujo alvo de ação seja, exclusivamente, a inibição desta 

enzima. 

 Os pontos positivos deste trabalho são o tamanho da casuística, tendo em vista a 

raridade desta doença, o longo tempo de seguimento dos pacientes e a abrangência dos 

dados de acompanhamento disponíveis para todos os pacientes e a metodologia detalhada 

e completa utilizada para responder os seus objetivos. Ainda, o uso da tecnologia do 

arranjo em micromatrizes teciduais, o qual inequivocamente favorece a uniformidade das 

condições experimentais, e da técnica de IHQ, a qual tem um tempo de execução curto, 

baixo custo e está amplamente disponível, também são pontos fortes do estudo. A 

possibilidade de avaliarmos, além dos tumores primários, as metástases de CCS, 

indubitavelmente enriqueceu os resultados.  

As limitações do estudo às quais devemos nos atentar são a natureza retrospectiva 

e unicêntrica do trabalho (foi realizada uma colaboração multicêntrica internacional 

apenas para avaliar a correlação entre a expressão proteica da SOAT1 e a resposta ao 

mitotano). Apesar do grande número de casos disponíveis para a construção dos TMAs e 

para a realização da IHQ, um menor número de amostras tumorais armazenadas em 

nitrogênio líquido e, portanto, disponíveis para os estudos moleculares, foi avaliado 

quanto à expressão gênica. Esta avaliação nos permitiu correlacionar a maior expressão 

do gene SOAT1 com parâmetros de maior agressividade, mas não nos permitiu 

correlacioná-la com uma menor SG e menor SLR no CCS. Neste estudo, a população 

pediátrica com tumores adrenocorticais não foi incluída dadas as diferenças existentes no 

diagnóstico, manejo e evolução desta população em relação à população adulta com CCS. 

Certamente será enriquecedor conhecer o padrão de expressão da SOAT1, também, nos 

tumores adrenocorticais de crianças. 
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o A expressão proteica forte da SOAT1 correlacionou-se com parâmetros clínicos e 

histopatológicos estabelecidos de maior agressividade nos carcinomas do córtex 

suprarrenal. 

 

o A expressão proteica forte da SOAT1 associou-se a uma menor sobrevida livre de 

recorrência e a uma menor sobrevida global no CCS, sendo um fator preditivo 

independente de evolução para óbito e para recorrência nesta casuística. 

 

o A combinação de uma expressão proteica forte da SOAT1 com um índice Ki67 > 

10% associou-se a uma menor sobrevida global e a uma menor sobrevida livre de 

recorrência em relação à presença isolada de um Ki67 > 10%. Estes dois 

marcadores podem ser considerados fatores prognósticos complementares e 

definiram um subgrupo de pacientes com prognóstico ainda mais desfavorável. 

 

o Nas metástases, a expressão proteica da SOAT1 enquadrou-se na mesma categoria 

de expressão do que o tumor primário em 72% dos casos, mas não se correlacionou 

com as características clínicas, bioquímicas e histológicas. 

 

o A expressão proteica da SOAT1 no tumor primário, isoladamente, não predisse a 

resposta ao tratamento com mitotano, tanto no contexto adjuvante quanto no 

contexto paliativo. 

 

o Os resultados deste estudo são inéditos ao demonstrar o valor prognóstico da 

SOAT1 no CCS e reforçam a importância de que a SOAT1 seja investigada como 

alvo terapêutico no CCS. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ANEXOS 
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Anexo I. Escore de Weiss e escore de Weiss modificado.   

 

a -  Escore de Weiss15. 

Tabela 17. Escore de Weiss para diferenciar neoplasias benignas 

e malignas do córtex suprarrenal.  

Alto grau nuclear (grau 3 ou 4 de acordo com os critérios de 

Fuhrman et al.) 74 

Índice mitótico maior que 5 por 50 campos de grande aumento 

Mitose atípicas 

Células claras compreendendo 25% ou menos do tumor 

Arquitetura difusa (maior que um terço do tumor) 

Necrose 

Invasão de estruturas venosas 

Invasão de estruturas sinusoidais 

Invasão da cápsula tumoral 

Observação: a presença de 3 ou mais critérios define malignidade 

em adultos com neoplasias do córtex suprarrenal 

 

b -  Escore de Weiss Modificado15. 

Tabela 18. Escore de Weiss modificado para diferenciar 

neoplasias benignas e malignas do córtex suprarrenal.  

Índice mitótico maior que 5 por 50 campos de grande aumento 

Mitose atípicas 

Células claras compreendendo 25% ou menos do tumor 

Necrose 

Invasão da cápsula tumoral 

Observação: a presença de 3 ou mais critérios define malignidade 

em adultos com neoplasias do córtex suprarrenal 
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Anexo II. Sistema de estadiamento do carcinoma do córtex suprarrenal de acordo com o 

sistema de classificação TNM de classificação dos tumores malignos e de acordo com a 

ENSAT21. 

 

Tabela 19. Estadiamento do carcinoma do córtex suprarrenal. 

ENSAT TNM 

I T1, N0, M0 

II T2, N0, M0 

III T1-2, N1, M0 

T3-4, N0-1, M0 

IV T1-4, N0-1, M1 

Observação: T1= tumor  5 cm; T2= tumor > 5 cm; T3= infiltração tumoral de 

tecidos adjacentes; T4= invasão tumoral de órgãos adjacentes e/ou trombo 

tumoral na veia cava e/ou veia renal; N0= ausência de linfonodos acometidos; 

N1= presença de linfonodos acometidos; M0= ausência de metástases à 

distância; M1= presença de metástases à distância. 
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Anexo III. Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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Anexo IV. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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Anexo V. Estudos piloto para a análise da imuno-histoquímica da SOAT1 e para a análise 

da imuno-histoquímica do SF-1. 
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Anexo VI. Interpretação do coeficiente de concordância Kappa e do coeficiente de 

concordância intraclasse. 

 

a -  Tabela 20. Interpretação do coeficiente de concordância Kappa75. 

 

Valor do Coeficiente  Interpretação 

< 0 Ausência de concordância 

0 – 0,19 Concordância pobre 

0,20 – 0,39 Concordância razoável 

0,40 – 0,59 Concordância moderada 

0,60 – 0,79 Concordância substancial 

0,80 – 1,00 Concordância praticamente perfeita 

 

b -  Tabela 21. Interpretação do coeficiente de concordância intraclasse76. 

 

Valor do Coeficiente  Interpretação 

< 0,5 Concordância pobre 

0,5 < x < 0,75 Concordância moderada 

0,75 < x < 0,9 Concordância alta 

> 0,9 Concordância excelente 
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Anexo VII. Lâminas dos blocos das micromatrizes teciduais após reação de imuno-

histoquímica para o antígeno esterol O-acilcoenzima A: colesterol aciltransferase 1 

(SOAT1). 

 

a -  Lâminas do TMA1 de carcinomas do córtex suprarrenal (tumores primários) 
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b - Lâminas do TMA2 de carcinomas do córtex suprarrenal (tumores primários) 
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c -  Lâmina do TMA3 de metástases de carcinoma do córtex suprarrenal 
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Anexo VIII. Lâminas dos blocos das micromatrizes teciduais após reação de imuno-

histoquímica para o antígeno Ki67. 

 

a -  Lâminas do TMA1 de carcinomas do córtex suprarrenal (tumores primários) 
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b - Lâminas do TMA2 de carcinomas do córtex suprarrenal (tumores primários) 

   

 

 

c -  Lâmina do TMA3 de metástases de carcinoma do córtex suprarrenal 

 

 

 

 

 



 

  

89 

Anexo IX. Lâminas dos blocos das micromatrizes teciduais após reação de imuno-

histoquímica para o antígeno fator esteroidogênico 1 (SF-1). 

 

a -  Lâminas do TMA1 de carcinomas do córtex suprarrenal (tumores primários)
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b - Lâminas do TMA2 de carcinomas do córtex suprarrenal (tumores primários) 

     

 

 

c -  Lâmina do TMA3 de metástases de carcinoma do córtex suprarrenal 
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Anexo X. Planilhas dos dados 

a -  Planilha dos dados dos tumores primários 

 

Nº 

caso 

Data do 

diagnóstico/cirurgia 

Sexo Idade ao 

diagnóstico 

Hipercortisolismo Mutação 

TP53 

Lado 

tumor 

ENSAT Peso 

tumor 

(g) 

Tamanho 

tumor (cm) 

278 13/10/2014 Masculino 83,18 Sim Não Direito II 293,1 12 

304 19/12/2016 Masculino 37,54 Sim Não Esquerdo II  12 

253 17/05/2013 Feminino 30,31 Sim Não Esquerdo II  5,5 

228 23/08/2010 Feminino 22,38 Não Não Direito II  11 

279 10/11/2014 Feminino 40,42 Sim Não Direito IV 380 14 

295 07/03/2016 Masculino 30,59 Sim Sim Esquerdo IV 758,4 14,5 

269 19/05/2014 Feminino 54,25 Sim Não Esquerdo IV 1212 12 

275 04/07/2014 Feminino 23,94 Não Não Esquerdo III   

300 13/06/2016 Feminino 32,93 Sim Não Esquerdo I 50,5 4,7 

309 02/10/2017 Feminino 67,87 Sim Sim Direito III  7 

305 13/02/2017 Masculino 25,67 Sim Sim Esquerdo IV 2629 19 

290 31/08/2015 Masculino 61,25 Sim Não Esquerdo III 148,5 15,7 

223 08/10/2009 Masculino 53,96 Sim Não Esquerdo IV  15 

287 07/04/2015 Masculino 49,15 Sim Não Esquerdo II 4400 27 

221 16/07/2007 Masculino 80,36 Sim Não Esquerdo II 110 7 

289 24/08/2015 Feminino 35,01 Sim Não Direito II 538,8 12,2 

245 06/06/2012 Feminino 38,85 Não Sim Esquerdo III  11 

306 04/03/2016 Feminino 53,44 Sim Não Direito IV 312,3 11,3 

243 05/05/2012 Feminino 30,00 Não Não Esquerdo II 91 7,8 

220 26/02/2007 Feminino 61,29 Sim Não Esquerdo II 1590 21 

247 02/12/2012 Feminino 64,15 Sim Não Direito III 210 12,5 

310 27/11/2017 Feminino 49,83 Sim Não Direito III 2480 18 
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Nº 

caso 

Data do 

diagnóstico/cirurgia 

Sexo Idade ao 

diagnóstico 

Hipercortisolismo Mutação 

TP53 

Lado 

tumor 

ENSAT Peso 

tumor 

(g) 

Tamanho 

tumor (cm) 

259 09/12/2013 Feminino 54,47 Sim Não Esquerdo II  9,5 

283 17/03/2015 Feminino 44,65 Sim Sim Direito II  8 

254 01/08/2013 Masculino 25,62 Sim Não Esquerdo IV 423,7 15 

308 10/08/2015 Masculino 30,04 Sim Não Direito III 542 13 

249 04/02/2013 Masculino 60,99 Sim Não Esquerdo III 757 14 

298 09/05/2016 Feminino 60,86 Não Não Direito I  2,5 

257 18/11/2013 Masculino 38,91 Sim Sim Esquerdo III 850 14,5 

286 03/08/2015 Feminino 61,69 Sim Sim Direito IV 1677 18,4 

14 04/02/1985 Feminino 49,41 Sim Não Esquerdo III 150 10,5 

198 24/10/2011 Feminino 31,68 Sim Sim Direito IV 1270 16 

189 23/08/2010 Feminino 22,38 Não Não Direito II 316 11 

135 04/09/2004 Feminino 58,76 Não Não Esquerdo II 365 10 

214 01/11/2011 Feminino 36,52 Sim Não Esquerdo IV   

213 03/05/2011 Feminino 60,82 Não Não Esquerdo II  8 

77 21/03/2000 Feminino 33,27 Sim Não Esquerdo IV 1900 22,5 

201 19/12/2011 Masculino 66,51 Sim Não Esquerdo II 2469 20 

125 01/11/2000 Masculino 36,54 Não Não Esquerdo II   

156 23/07/2007 Feminino 57,40 Não Não Direito I 65 3,7 

210 04/06/2012 Masculino 65,64 Sim Não Esquerdo IV 489,4 13,5 

130 06/09/2003 Feminino 51,43 Não Não Esquerdo III 2370 23 

43 23/11/1993 Masculino 30,02 Sim Não Direito IV 665 19 

178 31/01/2009 Masculino 23,27 Não Não Esquerdo II  10 

158 10/12/2007 Masculino 36,11 Não Não Direito II 205,2 11 

131 24/08/2001 Feminino 51,47 Sim Não  II  6,5 

136 19/10/2004 Feminino 29,70 Sim Não  II  8 

165 17/06/2008 Feminino 52 Não Não Esquerdo II 180 12,5 
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Nº 

caso 

Data do 

diagnóstico/cirurgia 

Sexo Idade ao 

diagnóstico 

Hipercortisolismo Mutação 

TP53 

Lado 

tumor 

ENSAT Peso 

tumor 

(g) 

Tamanho 

tumor (cm) 

209 03/04/2012 Feminino 23,38 Sim Não Esquerdo III 1038 11 

72 26/11/1998 Feminino 23,57 Sim Não Direito II 35 6,2 

133 06/12/2003 Feminino 40,45 Sim Não Esquerdo III 10 5,5 

117 04/12/2006 Feminino 29,71 Não Não Direito II 1370 20 

176 02/03/2009 Feminino 30,90 Sim Sim Direito III 310 12 

203 01/02/2012 Feminino 79,57 Sim Não Direito III  6,5 

79_123 15/03/2000 Feminino 72,24 Não Não Esquerdo III 1996 21 

112 20/10/2003 Masculino 17,55 Sim Não Direito II 165 9 

109 09/04/2002 Feminino 15,37 Sim Não Direito IV 1230 20 

8 01/07/1983 Feminino 36,06 Sim Sim Direito IV 2000 21 

108 07/08/2001 Feminino 35,72 Sim Sim Esquerdo I 40 2,2 

82 18/07/2000 Masculino 30,75 Não Não Direito III 330 11 

179 08/10/2009 Feminino 55,59 Sim Não Direito III 176 10,5 

206 11/05/2009 Masculino 54,14 Sim Não Esquerdo III 351,8 8,5 

37 16/04/2012 Feminino 19,73 Sim Não Direito II 360 11 

168 03/12/1991 Feminino 22,61 Não Não Esquerdo II 325 13 

74 22/07/2008 Feminino 45,81 Sim Sim Direito III 280 10 

208 13/04/1999 Feminino 30,37 Não Não Direito II 900 15 

170 04/04/2012 Feminino 23,13 Sim Não Esquerdo III 38 6 

93_126 26/02/2007 Feminino 19,28 Sim Não Direito I 15 2,5 

163 18/08/2008 Feminino 17,71 Sim Sim Esquerdo IV 117 10 

157 02/07/2002 Feminino 63,37 Não Não Direito e 

Esquerdo 

IV  9 

95 19/05/2008 Masculino 46,68 Não Não Direito III 1570 20 

7 01/10/2007 Masculino 38,69 Sim Sim Esquerdo II 810 15 
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Nº 

caso 

Data do 

diagnóstico/cirurgia 

Sexo Idade ao 

diagnóstico 

Hipercortisolismo Mutação 

TP53 

Lado 

tumor 

ENSAT Peso 

tumor 

(g) 

Tamanho 

tumor (cm) 

90 30/10/2001 Masculino 42,89 Não Não Esquerdo III 1850 21 

60 15/09/1997 Feminino 49,34 Sim Não Esquerdo II 930 15,5 

118 06/04/1993 Feminino 19,56 Sim Não Direito III 1000 13 

80 04/04/2020 Feminino 23,13 Sim Não Direito IV 555 14 

181 14/09/2009 Feminino 65,33 Sim Não Esquerdo II 104,2 7 

11 21/06/1979 Feminino 18,08 Sim Não Direito III  21 

194 30/05/2011 Feminino 43,8 Sim Não Esquerdo I  4 

41 30/03/1993 Feminino 29,28 Sim Não Esquerdo III 550 12 

212 11/07/2012 Feminino 66,19 Não Não Esquerdo II 637 15 

199 01/05/2010 Feminino 30,39 Sim Não  II 364 10,5 

129 02/08/2003 Feminino 21,33 Sim Não Direito I  3,5 

216 10/09/2012 Feminino 69,14 Sim Não Direito I  4,5 

164 26/05/2008 Feminino 37,65 Sim Não Direito II  6 

141 08/01/2005 Feminino 58,68 Não Não Direito II 720 12 

200 16/11/2011 Feminino 55,72 Sim Não  II  10 

153 21/12/2006 Feminino 49,66 Não Não Esquerdo II  6,5 

134 10/03/2004 Masculino 56,75 Sim Não Direito IV 705 14 

121 04/08/1997 Feminino 26,48 Sim Não Esquerdo IV  16,3 

105 10/10/2005 Masculino 66,97 Não Não Direito II 55 6 

21 13/11/1986 Feminino 46,02 Sim Não Esquerdo IV 640 18 

6 16/01/1981 Feminino 41,12 Sim Não Direito II 445 11 

124 03/10/2000 Masculino 43,4 Não Não Direito III 1420 17,5 

78 08/09/2008 Feminino 37,41 Não Não Direito II  31,96 

195 01/11/2006 Masculino 44,7 Não Não Direito II 220,5 8,2 
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Nº 

caso 

Data do 

diagnóstico/cirurgia 

Sexo Idade ao 

diagnóstico 

Hipercortisolismo Mutação 

TP53 

Lado 

tumor 

ENSAT Peso 

tumor 

(g) 

Tamanho 

tumor (cm) 

56 24/03/1997 Feminino 17,32 Não Não D IV 825 15 

59 28/07/1997 Feminino 28,76 Não Não D II 150 6,5 

207 23/04/2012 Masculino 53,51 Sim Não E III 1713 17 

187 14/06/2010 Masculino 53,94 Sim Não D I 15 3 

139 16/12/2004 Feminino 27,59 Sim Não E IV 935 13 

149 23/06/1992 Feminino 36,49 Sim Não D II 2600 12 

106 26/04/2005 Feminino 40,41 Sim Não E IV 1080 17 

217 08/06/2005 Feminino 37,44  Não D II  12 

38 31/03/1992 Feminino 37,31 Sim Não D II 320 10 

196 14/06/2011 Feminino 81 Sim Não E II  14 

114 31/05/2004 Feminino 44,05 Não Não E IV 810 18 

185 03/05/2010 Masculino 51,15 Não Não E II 12,3 6 

312 27/03/2013 Feminino 32,83 Sim Não D II 2044 20,2 

314 19/08/2015 Masculino 39,79 Não Não D I  4,7 

313 15/04/2015 Feminino 56,27 Não Não E II 670 14 

315 26/10/2016 Masculino 52,06 Não Não E II  11,5 

316 18/01/2011 Feminino 62,80 Não Não D III  11 

318 16/07/2018 Feminino 50,60 Sim Não E IV  20 

319 25/02/2019 Feminino 23,86 Sim Não E II  7 

 

 

 

 

 



 

  

 
9
6
 

Nº 

caso 

Escore 

Weiss 

Escore 

Weiss 

modificado 

Ki67 

(%) 

Recorrência/ 

progressão da 

doença 

Tempo para 

recorrência/ 

Progressão (m) 

Óbito 

decorrente  

do CCS 

Sobrevida 

global (m) 

Expressão 

proteica SOAT1 

(escore IHQ) 

Expressão 

gênica 

SOAT1 

Expressão 

SF-1  

(escore IHQ) 
278 >6 >5 10 Não  Sim 0,6 1 0,356 1 

304 3-6 3-5 20 Sim 11 Sim 18,63 4 0,595 3 

253 >6 >5 40 Sim 7 Sim 24,5 4  1 

228 3-6 3-5 14 Sim 26 Sim 86,06 4  2 

279 >6 >5 40 Sim 0,9 Sim 0,93 4 0,774 4 

295 >6 >5 35 Sim 2 Sim 16,83 3 0,767 4 

269 >6 >5 75 Sim 2 Sim 16,66 2  1 

275 3-6 3-5 25 Sim 4 Sim 27,5 2  1 

300 3-6 3-5 5 Não   39,9 2 0,035 4 

309 3-6 3-5  Não  Sim 0 4  2 

305 >6 >5 50 Sim 3 Sim 6,06 4 2,161 1 

290 >6 >5 30 Sim 8 Sim 33,16 0 0,146 4 

223 >6 >5 60 Não 2 Sim 4,86 4  1 

287 >6 >5 20 Sim 15 Sim 27,2 2  3 

221 3-6 3-5 2,5 Não  Não 93,66 4  1 

289 >6 >5 40 Sim 21 Sim 44,16 4 0,605 3 

245 >6 >5 30 Sim 5 Não 89,83 2  3 

306 >6 >5 30 Não  Não 11,96 0,5 0,23 4 

243 3-6 3-5 5 Não  Não 48,9 2  2 

220 3-6 3-5 20 Sim 18 Sim 32,46 0  1 

247 >6 >5 30 Sim 13 Sim 69,2 1,5  3 

310 >6 >5 80 Sim 7 Não 56,03 4  4 

259 3-6 >5 20 Sim 6 Não 11,43 0 0,261 4 

283 3-6 3-5 15 Sim 41 Não 37,2 2  1 
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Nº 

caso 

Escore 

Weiss 

Escore 

Weiss 

modificado 

Ki67 

(%) 

Recorrência/ 

progressão da 

doença 

Tempo para 

recorrência/ 

Progressão (m) 

Óbito 

decorrente  

do CCS 

Sobrevida 

global (m) 

Expressão 

proteica SOAT1 

(escore IHQ) 

Expressão 

gênica 

SOAT1 

Expressão 

SF-1  

(escore IHQ) 
254 >6 >5 50 Sim 2 Sim 11,43 4  4 

308 3-6 3-5 10 Não  Não 37,2 2  2 

249 3-6 >5 60 Sim 2 Sim 28,86 4 0,567 4 

298 >6 3-5 2,4 Não  Não 42 0 0,471 0 

257 >6 >5 15 Sim 3 Sim 19,06 4 0,514 4 

286 >6 >5 30 Não  Sim 9,53 4 0,299 4 

14 >6 >5 5 Sim 9 Sim 35,66 0  0 

198 >6 >5 80 Sim 2 Sim 12,63 4 0,324 4 

189 3-6 3-5 15 Sim 25 Sim 86,06 2  3 

135 3-6 3-5 2 Não  Não 183,76 0  0 

214 >6 >5 30 Sim 3 Sim 27 4  4 

213 3-6 >5 1 Sim 14 Sim 15,9 2  4 

77 >6 >5    Sim 3,43 0  1 

201 >6 >5 40 Sim 7 Sim 18,3 2  4 

125    Sim 3 Sim 190,9 2 0,236 0 

156 3-6  5 Não  Não 45,96 0  0 

210 3-6  15 Sim 2 Sim 9,63 4 1,1 4 

130 >6  10 Sim 12 Sim 17,06 3  2 

43 >6  5 Não  Sim 3,56 2 0,268 2 

178 3-6 3-5 20 Sim 60 Sim 104,23 2  3 

158 >6 >5 40 Sim 21 Não 142,93 4  4 

131 3-6 3-5 10 Sim 24 Sim 30,23 4  4 

136 3-6  10 Sim 6 Sim 9,96 2  1 

165 >6 >5 20 Sim 4 Sim 11,23 0  1 
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Nº 

caso 

Escore 

Weiss 

Escore 

Weiss 

modificado 

Ki67 

(%) 

Recorrência/ 

progressão da 

doença 

Tempo para 

recorrência/ 

Progressão (m) 

Óbito 

decorrente  

do CCS 

Sobrevida 

global (m) 

Expressão 

proteica SOAT1 

(escore IHQ) 

Expressão 

gênica 

SOAT1 

Expressão 

SF-1  

(escore IHQ) 
209 3-6 >5 15 Não  Não 4,4 4  2 

72 >6 3-5 2,5 Não  Não 253,3 2  1 

133 3-6 3-5 2,5 Não  Não 51,16 4  2 

117 3-6 3-5 1 Não  Não 156,93 2 0,344 2 

176 >6 3-5 10 Sim 5 Sim 36,03 4 0,623 1 

203 3-6 3-5 1 Não  Não 55,53 0  0 

79_123 >6 3-5 15 Sim 14 Sim 31,9 0  1 

112 >6 3-5 10   Não 60,93 0  1 

109 >6 >5 50   Sim 21,83 0,5 0,427 3 

8 >6 >5  Sim 2 Sim 4,1 4  1 

108 3-6 3-5 2,5 Não  Não 210,73 4  3 

82 3-6 3-5 15 Sim 3 Sim 12,16 3 0,543 3 

179 >6 >5 50 Sim 8 Sim 35,63 4 1,509 4 

206 3-6 3-5 1 Sim  Não 81,96 1  4 

37 3-6 >5 10 Não  Não 102,7 0 1,931 1 

168 3-6 >5 8 Não  Não 134,6 1  3 

74 >6 >5 15 Não  Não 236,6 2  1 

208 >6 >5 40 Não  Não 41,96 2  3 

170 3-6 3-5 15 Sim 7 Sim 123,06 2 0,756 3 

93_126 3-6 3-5 5 Não  Não 200,36 4 0,747 3 

163 >6 >5 40 Sim 6 Sim 7,06 4 0,505 4 

157 3-6 3-5 20 Sim 10 Sim 23,2 1,5  1 

95 3-6 3-5 2,5 Não  Não 200,36 0  1 

7 >6 >5  Sim 20 Sim 31,46 0,5  1 
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Nº 

caso 

Escore 

Weiss 

Escore 

Weiss 

modificado 

Ki67 

(%) 

Recorrência/ 

progressão da 

doença 

Tempo para 

recorrência/ 

Progressão (m) 

Óbito 

decorrente  

do CCS 

Sobrevida 

global (m) 

Expressão 

proteica SOAT1 

(escore IHQ) 

Expressão 

gênica 

SOAT1 

Expressão 

SF-1  

(escore IHQ) 
90 3-6 3-5 2,5 Sim 11 Sim 21,03 0  1 

60 3-6  15 Não  Não 252,46 2  1 

118 >6 >5 70 Sim 8 Sim 18,4 4  4 

80 >6 3-5 10 Sim 4 Sim 15,4 3  3 

181 3-6 3-5 10 Não  Sim 13,53 0  1 

11 >6 >5 5 Sim 48 Sim 60,53 4  3 

194 3-6 3-5 5 Não  Sim 24,1 2 0,96 4 

41 3-6   Sim 15 Sim 30,8 0 0,051 1 

212 3-6 3-5 15 Não  Não 23,33 0 1,137 2 

199 3-6 3-5 2,5 Não  Não 27,43 2  1 

129 3-6 3-5 2,5 Não  Não 185,8 4  3 

216 3-6 3-5 5 Não  Não 79,86 0,5 2,105 4 

164 3-6 >5 15 Sim 7 Sim 33,93 1 0,017 2 

141 3-6 3-5 2 Não  Não 170,7 2  3 

200 3-6 3-5 5 Não  Não 94,7 0  3 

153 3-6  2,5 Não  Não 147,66 2  1 

134 3-6 3-5 70 Não  Sim 0,9 4  4 

121 >6 3-5 15 Sim 4 Sim 7,26 4 1,852 1 

105 3-6 3-5 2,5 Não  Não 169 4  4 

21 3-6  1 Não  Não 385,6 0  0 

6 3-6 3-5  Não  Não 381,66 0 0,044 0 

124 >6  10 Sim 3 Sim 4,5 0  1 

78 3-6 3-5 5 Não  Não 128,4 2  4 

195 >6 >5 15 Sim 33 Sim 88,16 0  2 

 

 



 

  

 
1
0
0
 

 

Nº 

caso 

Escore 

Weiss 

Escore 

Weiss 

modificado 

Ki67 

(%) 

Recorrência/ 

progressão da 

doença 

Tempo para 

recorrência/ 

Progressão (m) 

Óbito 

decorrente  

do CCS 

Sobrevida 

global (m) 

Expressão 

proteica SOAT1 

(escore IHQ) 

Expressão 

gênica 

SOAT1 

Expressão 

SF-1  

(escore IHQ) 
56 3-6 3-5 10 Não  Sim 126,53 2 0,055 1 

59 3-6 3-5 5 Não  Não 24,56 0  2 

207 >6 >5 70 Sim 9 Sim 9,96 2 0,101 1 

187 3-6 3-5 1 Não  Não 104,83 4  4 

139 >6 >5 40 Sim 4 Sim 9,93 3 0,542 3 

149    Sim 5 Sim 12,53 2  2 

106 >6 >5 15 Sim 6 Sim 37,2 2  3 

217   5 Não  Não 173,06 0  0 

38 3-6 >5  Sim 14 Sim 21,66 2 0,393 2 

196 3-6 3-5 10 Sim 21 Sim 35,73 4  3 

114 >6  15 Sim 7 Sim 35,83 1,5 2,366 3 

185 3-6 3-5 2,5 Não  Não 115,26 4  4 

312 3-6 >5 30 Sim 24 Sim 73,95 2  3 

314 3-6 3-5  Sim 25 Não 50,2 0  1 

313 3-6 3-5 15 Sim 37 Não 54,66 1,5  1 

315 >6 >5 60 Sim 7 Não 31,9 4  3 

316 >6 >5  Sim 9 Sim 14,06  0,217  

318 >6 >5 40 Sim 8 Não 15,76  0,197  

319 3-6 3-5 15 Não  Não 8  1,022  

 
 
 
 
 



 

  

 
1
0
1
 

b -  Planilha dos dados das metástases 

Nº caso Sítio da metástase Tempo entre a ressecção 

do tumor primário e da 

metástase (m) 

Tamanho 

Metástase (cm) 

Escore de 

Weiss 

adaptado 

Ki67 

(%) 

Expressão 

proteica SOAT1 

(escore IHQ) 

Expressão 

SF-1  

(escore IHQ) 
M98a Recorrência local 15,96 6,5  0 2 0 

M137a Fígado 5,64 3,2  5 4 1 

M158a Recorrência local 20,64 14  70 2 4 

M164a Recorrência local 8,04 8  60 2 3 

M170a Pulmão 51,84  6 10 2 3 

M170b1 Pulmão 80,28  6 5 4 1 

M170b2 Pulmão 80,28  6 5 2 3 

M170c Pulmão 52,32  6 5 2 0 

M170d SNC 91,44  3 15 2 4 

M170e1 Pulmão 85,8  3 5 1,5 2 

M170e2 Pulmão 85,8  3 0 3 3 

M170e3 Pulmão 85,8  3 5 1 0 

M170e4 Pleura/pericárdio 85,8  4 5 2 2 

M170e5 Pleura/pericárdio 85,8  4 0 4 4 

M170f SNC 103,68  5 10 4 4 

M170g1 Mama 99,12  2 0 0 0 

M170g2 Mama 99,12   0 2 0 

M170g3 Mama 99,12  4 0 2 2 

M178a Intra-abdominal  

não local 

59,52   5 2 0 

M204a Intra-abdominal 
não local 

16,08   15 3 3 

M204b Intra-abdominal  

não local 

26,04   30 0 2 

M223a1 SNC 5,04   25 2 1 

 



 

  

 
1
0
2
 

Nº caso Sítio da metástase Tempo entre a ressecção 

do tumor primário  

e da metástase (m) 

Tamanho 

Metástase (cm) 

Escore de 

Weiss 

adaptado 

Ki67 

(%) 

Expressão 

proteica SOAT1 

(escore IHQ) 

Expressão 

SF-1  

(escore IHQ) 
M247a1 Pulmão 21,24  4 15 4 4 

M247a2 Pulmão 21,24  6 10 3 3 

M247b Pulmão 29,76  4 8 4 4 

M289a1 Pulmão 27,72 1,7 6 25 3 2 

M289a2 Pulmão 27,72 1,7 5 30 0 3 

M289b SNC 36,12 2,5 7 80 4 4 

        

M302a Fígado 20,4  7 80 4 4 

M312a Recorrência local 23,52   20 1,5 2 

M312b Intra-abdominal 

não local 

36,48  5 15 2 0 

M313a Intra-abdominal 

não local 

37,2  5 10 2 2 

M314a Pulmão 24,36 0,8 4 8 2 0 

M314b Pulmão 29,88  6 15 2 1 

M318a Pulmão 6,96 1  5 2 0 

M319a1 Recorrência local 12,24 4,5  20 4 4 

M319a2 Recorrência local 12,24 4,5  20 4 4 

       1 

M321a Fígado 30,48  6 8 4 2 

M322a1 Pulmão 16,2  6 5 0 3 

M322a2 Pulmão 16,2  5 0 0 0 

M322a3 Pulmão 16,2  3 8 2 4 

M323a SNC 14,28  8 70 2 0 
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