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RESUMO 

 

Perini MV. Análise da expressão do receptor do fator de crescimento 
epitelial (EGFR) em pacientes portadores de adenocarcinoma pancreático 
submetidos a tratamento cirúrgico com intuito curativo. [Tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2009, 90p. 
 
INTRODUÇÃO: O câncer do pâncreas apresenta taxas anuais de mortalidade e 
incidência muito semelhantes, sendo uma das principais causas de morte por 
câncer no mundo. A agressividade do tumor e o retardo no seu diagnóstico são 
considerados responsáveis pela sua alta letalidade. O tratamento adjuvante 
convencional aumenta pouco a sobrevida a longo prazo e a terapia-alvo pode 
ser uma alternativa ao tratamento deste tipo de tumor. OBJETIVO: O objetivo 
do presente estudo é avaliar a expressão do receptor do fator de crescimento 
epitelial e seu eventual valor prognóstico em pacientes portadores de 
adenocarcinoma pancreático submetidos à ressecção cirúrgica. MÉTODO: 
Foram estudados retrospectivamente 88 pacientes portadores de 
adenocarcinoma pancreático operados no Serviço de Cirurgia de Vias Biliares e 
Pâncreas do HC-FMUSP e no Departamento de Cirurgia Abdominal – Hospital 
A.C. Camargo no período de 1990 a 2006. RESULTADOS: Quarenta e sete 
(53,4%) pacientes do sexo feminino e 41 (46,6%) do masculino com idade 
mediana de 60 anos. As cirurgias realizadas foram  duodenopancreatectomia 
com preservação do piloro (55,1%), gastroduodenopancreatectomia (34,8%), 
pancreatectomia corpo-caudal (6,8%) e gastroduodenopancreatectomia total 
(2,3%). A ressecção venosa portal foi realizada em 12 pacientes (13,5%). O 
tamanho tumoral médio foi de 3,75cm. Invasão vascular esteve presente em 
31% dos casos e neural em 88,5%. A margem de ressecção estava 
comprometida em 33 pacientes (37,5%). Cinco (5,7%) pacientes eram do 
estádio IA, 15(17%) do IB, 19(21,6%) do IIA, 47(53,4) do IIB e dois (2,3%) do 
III.Observou-se diferença na expressão de EGFR na membrana celular entre o 
tecido tumoral e o tecido não tumoral (p=0,004); entre o tecido metastático 
linfonodal e o tecido não tumoral (p=0,02) mas não houve diferença quanto à 
sua expressão quando comparamos o tecido tumoral e o tecido metastático 
linfonodal (p=0,28). Dentre as variáveis clínicas e patológicas estudadas, 
observou-se diferença de expressão do EGFR entre os gêneros feminino e 
masculino (p=0,03), não havendo diferenças entre as outras variáveis. A 
sobrevida mediana global foi de 22,9 meses. A sobrevida cumulativa global em 
1 ano, 3 anos e 5 anos foi de 48%, 20% e 18%, respectivamente. As sobrevidas 
cumulativas em 1 ano, 3 anos e 5 anos foram 77%, 30% e 8% no grupo sem 
expressão do EGFR na membrana tumoral versus 46%, 8% e 0% 
respectivamente no grupo com expressão do EGFR na membrana celular do 
tumor. Na análise univariada, as seguintes variáveis estiveram associadas a 
menor sobrevida: sexo masculino, ressecção venosa portal, invasão peri-neural, 

 



e vascular, invasão do tecido peri-pancreático, acometimento da margem de 
ressecção pancreática e expressão positiva de EGFR no tecido tumoral. Na 
análise multivariada, os fatores associados à sobrevida menor foram: gênero 
masculino, ressecção venosa portal, invasão vascular e invasão peri-neural. 
CONCLUSÃO: A expressão do EGFR na membrana celular é significativamente  
maior no tecido tumoral que no tecido pancreático não tumoral.  A expressão do 
EGFR na membrana celular do tecido tumoral está associada a pior prognóstico 
(menor sobrevida).  
 
Descritores: receptor do fator de crescimento epidemal, adenocarcinoma, 
neoplasias pancreáticas, sobrevida, pancreaticoduodenectomia.. 
 

 



SUMMARY 

 
Perini, MV. EGFR expression in pancreatic cancer patients submitted to 
surgical resection. [Thesis]. São Paulo: Faculty of Medicine, University of São 
Paulo; 2009, 90p. 
 
INTRODUCTION: Pancreatic cancer is one of the main cancer related deaths in 
the world and its incidence is similar to its mortality. Biological aggressiveness and 
delayed diagnosis are a major concern. Adjuvant treatment has little impact on 
survival and the expression of potential target molecules has been undertaken in 
order to increase survival. OBJECTIVE: The aim of the present study is to study the 
expression of EGFR and its potential prognostic role in tumor, non-tumor and 
metastatic lymph node tissues of patient with pancreatic adenocarcinoma treated 
with surgical resection. MATHERIAL AND METHODS: Eighty eight patients with 
pancreatic adenocarcinoma operated at “Serviço de Cirurgia de Vias Biliares e 
Pâncreas do HC-FMUSP” and “ Departamento de Cirurgia Abdominal do Hospital 
A.C.Camargo” were retrospectively studied between 1990 and 2003. RESULTS: 
Forty seven females (53,4%) and 41 males (46,6%) with median age of 60 years 
were studied. Pylorus preserving duodenopancreatectomy was performed in 55%, 
classical duodenopancreatectomy in 34,8%, distal pancreatectomy in 6,8% and 
total pancreatectomy in 2,3%. Portal vein resection was performed in 12 patients 
(13,5%). Mean tumor size was 3,75cm. Vascular and neural invasion were present 
in 31% and 88,5%, respectively. Positive surgical margin was present in 33 (37,5%) 
patients. Five (5,7%) patients were stage IA,  15(17%) stages IB, 19(21,6%) stages 
IIA, 47(53,4%) stages IIB and two (2,3%) stages III. There were difference in the 
membrane expression of EGFR between tumor and non tumor pancreatic tissue 
(p=0,004); between metastatic lymph node and non tumor pancreatic tissue 
(p=0,02); but there were no difference between tumor and metastatic lymph node 
tissue (p=0,28). Median survival time was 22,9 months. Cumulative one, three and 
five years survival were 48%, 20% and 18%.  Cumulative survival at 1, 3 and 5 
years were 77%, 30% and 8% in patients with negative expression of EGFR in 
tumor membrane and 46%, 8% and 0%, respectively in patients with positive EGFR 
expression in tumoral membrane. Univariate analysis showed that male gender, 
portal vein resection, neural, vascular and peri-pancreatic invasion invasion, 
positive surgical margin and positive membrane EGFR expression in tumoral tissue 
were correlated with poor survival. Multivariate analysis showed that male gender, 
portal vein resection, vascular invasion and peri-neural invasion are associated with 
lower survival after resection. CONCLUSION: EGFR membrane expression is 
different between tumor tissue and non tumor pancreatic tissue. EGFR membrane 
expression in tumoral tissue was associated with worst survival.  
 
Descriptors: epidermal growth factor receptor, adenocarcinoma, pancreas, survival, 
pancreaticoduodenectomy.  
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1. INTRODUÇÃO 

O câncer do pâncreas ocupa o quarto lugar como causa de 

morte por câncer nos Estados Unidos da América (EUA) e o sexto no 

Reino Unido, representando 10,4% dos tumores do aparelho digestivo 

(Parker, Tong et al. 1996). Nos EUA cerca de 37.680 casos novos 

(18.770 homens e 18.910 mulheres) foram diagnosticados em 2008; 

34.290 pacientes (17.500 homens e 16.790 mulheres) morreram por 

este tipo de tumor (www.cancer.gov/cancertopics/types/pancreatic). No 

Brasil, o CaPa representa 2% de todos os tipos de câncer e é 

responsável por 4% de todas as mortes por câncer (Pinto 1991). 

Moraes (2002), estudando a evolução do padrão alimentar e a 

mortalidade por câncer de pâncreas nas capitais do Brasil, observou 

comportamento ascendente das taxas de mortalidade, padronizadas 

por idade para câncer de pâncreas, correspondendo a incremento 

médio anual de 1,31 por cento no período analisado. Os valores mais 

elevados foram encontrados nas regiões Sul e Sudeste (7,05/100.000 

em Porto Alegre; 4,13/100.000 no Rio de Janeiro) (Moraes 2002).  

No município de São Paulo, no período de 1997 a 1998, a 

incidência de câncer de pâncreas foi de 6,4 casos/100.000 habitantes 

para o gênero masculino e de 4,6 casos/100.0000 habitantes para o 

gênero feminino. No período de 1969 a 1998, a tendência dos 

coeficientes padronizados de mortalidade permaneceu estável 

(Ministério da Saúde 2001). 

 

http://www.cancer.gov/cancertopics/types/pancreatic
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A sobrevida geral em cinco anos dos doentes com CaPa é de 

menos de 2%. Cerca de 8% dos pacientes sobrevivem quatro anos e 

50% sobrevivem três ou mais meses após o diagnóstico (Crocetti, 

Capocaccia et al. 2004; Imamura e Sobue 2004; Michaud 2004). 

A sobrevida média dos pacientes que são submetidos à 

ressecção pancreática com doença não metastática é de 11 a 20 

meses, sendo a sobrevida de 5 anos em torno de 5 a 10% (Richter, 

Niedergethmann et al. 2003; Ghaneh e Neoptolemos 2004). A 

sobrevida dos pacientes não submetidos à ressecção sem doença 

metastática é de 6 a 11 meses; para aqueles com doença metastática, 

de 2 a 6 meses (Kayahara, Nagakawa et al. 1993; Amikura, Kobari et 

al. 1995; Delcore, Rodriguez et al. 1996). Portanto há aumento na 

expectativa de vida dos pacientes após a ressecção cirúrgica. 

Os fatores prognósticos com implicação favorável na sobrevida 

dos pacientes submetidos à ressecção pancreática por 

adenocarcinoma são: margem livre de doença neoplásica, ausência de 

acometimento linfonodal, tumores bem ou moderadamente 

diferenciados, diâmetro tumoral < 2 cm, ausência de invasão peri-

neural e ausência de invasão  vascular macroscópica (Trede, Schwall 

et al. 1990; Cameron, Crist et al. 1991; Conlon, Klimstra et al. 1996; 

Neoptolemos, Russell et al. 1997; Yeo 1998; Sohn, Yeo et al. 2000; 

Connor, Bosonnet et al. 2004; Schmidt, Powell et al. 2004). No Serviço 

de Cirurgia de Vias Biliares e Pâncreas do Hospital das Clínicas da 
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Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), 

no período de 1990 a 2006, foram estudados 65 pacientes portadores 

de adenocarcinoma do pâncreas submetidos à ressecção cirúrgica; os 

fatores que apresentaram correlação favorável com a sobrevida foram: 

gênero feminino, não acometimento da margem de ressecção 

pancreática, não ressecção da veia porta, tumores bem diferenciados, 

ausência de invasão perineural e estadio clínico (Perini, Montagnini et 

al. 2008).   

Apesar do aprimoramento das técnicas operatórias com melhora 

nos resultados imediatos, o prognóstico a longo prazo ainda é 

decepcionante. Contribuem para este quadro desalentador o 

comportamento biológico do adenocarcinoma de pâncreas, cujos 

mecanismos celulares de crescimento, invasão e metastatização 

desempenham papel relevante. 

O completo mecanismo pelo qual o adenocarcinoma pancreático 

desenvolve metástases ainda é desconhecido; porém, de forma geral, 

seis processos celulares estão associados às características de 

malignidade e capacidade de invasão e metastatização dos tumores: 

autossuficiência em sinais de crescimento, não resposta aos sinais 

inibitórios de crescimento, escape da morte celular programada 

(apoptose), potencial invasivo, angiogênese contínua e invasão 

tecidual  (Hanahan e Weinberg 2000; Hanahan, Lanzavecchia et al. 

2003). 
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O adenocarcinoma pancreático, como os outros tumores, resulta 

do acúmulo de mutações adquiridas nos genes, tanto nos  oncogenes, 

como nos genes supressores de tumores e proto-oncogenes. As 

mutações podem acontecer durante a vida do indivíduo, levando a 

tumorigênese, e não serem passadas aos seus descendentes, 

caracterizando a mutação somática.  

Inúmeros estudos na literatura médica identificam e analisam a 

expressão de diversos genes alterados no adenocarcinoma 

pancreático. Entretanto sua utilidade clínica e as implicações biológicas 

no comportamento tumoral não são compreendidas completamente. 

Sua natureza agressiva tem sido relacionada às mutações e 

inativações dos oncogenes e dos genes supressores de tumor, bem 

como à expressão anormal de proteínas e receptores envolvidos no 

crescimento tumoral, em sua diferenciação e em sua capacidade de 

metastatização (Li, Xie et al. 2004).  

Recentemente, o estudo molecular das alterações que ocorrem 

nos indivíduos com câncer tem demonstrado que as células 

neoplásicas produzem e expressam em sua membrana ou citoplasma 

fatores relacionados à agressividade tumoral. Estes fatores 

apresentam implicações prognósticas importantes, uma vez que 

podem estratificar os indivíduos em relação ao risco de morte pela 

doença. Mais do que isto: podem eventualmente direcionar tratamento 

quimioterápico específico, como o uso de bloqueadores hormonais ou 
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anticorpos monoclonais. Isto está claramente demonstrado nos 

pacientes portadores de carcinoma mamário, onde a expressão de 

receptores de estrógeno e progesterona  e a expressão de fatores de 

crescimento têm sido estudadas. Nestes indivíduos, a sobrevida dos 

pacientes, cujos tumores não expressam receptores hormonais, é 

menor do que a daqueles que os expressam. A sobrevida do grupo de 

pacientes, cujas células neoplásicas expressam o fator de crescimento 

epitelial (HER2), é pior em relação à dos pacientes cujos tumores não 

o expressam (Gusterson, Gelber et al. 1992; Grann, Troxel et al. 2005). 

No carcinoma mamário, sabe-se que, em relação à expressão 

hormonal nas células tumorais, pode haver diferença, quando o tecido 

tumoral é comparado ao tecido metastático linfonodal, em cerca de 

20% das vezes (Kuukasjarvi, Kononen et al. 1996). Eis o porquê da 

necessidade de estudo da expressão dos receptores hormonais no 

tumor primário e no tecido linfonodal metastático, quando se trata o 

câncer de mama. Isto também tem sido observado quanto à expressão 

do fator de crescimento epitelial (HER2/neu), onde se observou 

conversão da expressão negativa deste marcador para a expressão 

positiva na recorrência tumoral (Gancberg, Di Leo et al. 2002; Gong, 

Booser et al. 2005; Zidan, Dashkovsky et al. 2005). Alguns autores 

sugerem que, ao invés de biópsias seriadas do tecido metastático, se 

empregue cintilografia marcada com anticorpo monoclonal anti-HER2 

(trastuzumab) a fim de detectar a expressão de HER2/neu (Harris, 
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Liotcheva et al. 2001; Perik, Lub-De Hooge et al. 2006). Isto, portanto, 

pode ser utilizado para guiar a terapêutica adjuvante. 

Este conhecimento ainda não pode ser utilizado no tratamento 

do câncer do pâncreas. Na literatura médica, poucos são os estudos 

que avaliam a expressão dos fatores de crescimento no tecido tumoral 

e no tecido metastático (Zhang e Yuan 2002; Tobita, Kijima et al. 

2003).  

Recentemente, um estudo fase III, multicêntrico avaliou a 

sobrevida dos pacientes portadores de adenocarcinoma pancreático 

submetidos a tratamento com inibidor da tirosinaquinase (erlotinib).  

Sua associação à gemcitabina aumentou significativamente a 

sobrevida dos pacientes (Moore, Goldstein et al. 2007). Como no 

câncer de mama, não haveria uma subpopulação de pacientes com 

adenocarcinoma pancreático que, talvez, se beneficiasse ainda mais 

da utilização destes inibidores da tirosinaquinase (ou de anticorpos 

monoclonais), como, por exemplo aqueles pacientes em cujos tumores 

houvesse superexpressão do fator de crescimento epitelial?  

Sabe-se que o adenocarcinoma pancreático expressa fatores de 

crescimento e seus receptores, como a família do fator de crescimento 

epitelial (EGF), seus receptores (EGFR), fatores de crescimento 

endotelial, fatores de crescimento de fibroblastos e citocinas, como a 

interleucina 1, 6, 8, o TGFbeta, e o fator de necrose tumoral. 

(Yamanaka, Friess et al. 1993; Kleeff, Friess et al. 2000; Korc 2007). A  
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superexpressão de fatores de crescimento e o distúrbio na produção 

de fatores de inibição de crescimento contribuem para a perda da 

morte celular programada, a angiogênese e a capacidade de 

metastatizar (Li, Xie et al. 2004; Luttges, Hahn et al. 2004; Korc 2007).  

Outro fato comumente discutido na literatura é o de que nem 

todas as células tumorais são idênticas, porquanto, ao longo da fase de 

progressão neoplásica, algumas células adquirem fenótipo mais 

agressivo, invadindo tecidos adjacentes e originando metástases. Com 

este intuito, células do tumor primário foram comparadas a células 

tumorais metastáticas, sendo observado que as células metastáticas 

frequentemente expressam perfil molecular diferente. Algumas destas 

moléculas têm sido identificadas como possíveis marcadores de 

progressão e maior agressividade tumoral (Heppner,1993). 

Nesta linha de investigação, destaca-se o fator de crescimento 

epitelial (EGF – epidermal growth factor) e seus receptores (EGFR, 

HER2, HER3 e HER4). Esta classe de moléculas tem sido amplamente 

estudada, principalmente no carcinoma mamário, onde se verificou que 

sua maior expressão está correlacionada a maior agressividade 

tumoral e menor sobrevida (Gancberg, Di Leo et al. 2002; Gong, 

Booser et al. 2005; Zidan, Dashkovsky et al. 2005). 

O receptor do fator de crescimento epitelial (EGFR) pertence a 

uma família de quatro proteínas relacionadas (EGFR, CerbB-1 ou 

HER1, CerbB-2 ou HER2, CerbB-3 ou HER3 e CerbB-4 ou HER4). A 
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denominação Cerb é utilizada em alguns trabalhos e se deve a 

semelhança que estas proteínas apresentam com o produto gênico da 

eritroblastose fetal (erbB). O gene EGFR está localizado no braço 

longo do cromossomo 7 (Coussens, Yang-Feng et al. 1985; Schechter, 

Hung et al. 1985). Codifica uma glicoproteína de membrana plasmática 

de 170 kDa, composta de um domínio extracelular, um segmento 

lipofílico transmembrana, e um domínio intracelular com atividade 

tirosinaquinase. Todos os membros da família possuem um domínio 

extra-celular, onde se encontram 13 polipeptídeos como sítio de 

ligação para a molécula sinalizadora, um domínio transmembrana  e 

um domínio citoplasmático com atividade da tirosinaquinase. O 

domínio extracelular se pode apresentar sob a conformação inibida ou 

sob a conformação ativa (Figura 1) (Moasser 2007; Sergina and 

Moasser 2007). 

 

 



 10

 

Figura 1: Receptores da família do EGF (EGFR ou HER1, HER2, 
HER3, HER4) apresentando sítio de ligação extracelular, porção 
transmembrana e domínio da tirosinaquinase intracelular. Adaptado de 
Ciardello, F; Tortora, G. NEJM 358(11) pg 1160-1174, 2008.   

 

 Após a ligação do ligante, o receptor forma um dímero que 

sinaliza para dentro da célula através de sua autofosforilação por 

intermédio de sua atividade da tirosinaquinase (Figura 2) (Ciardiello e 

Tortora 2008). Os ligantes da família ErbB podem ser divididos em três 

grupos (Figura 2). Primeiro grupo inclui o fator de crescimento 

epidérmico (EGF), o fator de transformação do crescimento (TGF-alfa) 

e a ampirregulina que se ligam ao EGFR ou HER1. O segundo grupo 

inclui a betacelulina, o ligante da heparina-EGD e a epirregulina, que 

se ligam ao EGFR e ao HER4. O terceiro grupo é composto por 
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neurregulinas; as neurregulinas 1 e 2  se ligam ao HER3 e ao HER4 e 

as neurregulinas 3 e 4 se ligam somente ao HER4 (Ciardiello, Troiani 

et al. 2006).  O HER2 é o único receptor que possui conformação de 

domínio extracelular fixa e que remete à forma ativa, mesmo na 

ausência de um ligante  (Kim, Khuri et al. 2001; Ciardiello, Troiani et al. 

2006). 
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Figura 2: Mecanismo de ação dos receptores de crescimento 
epitelial e suas respectivas vias de sinalização intracelular. 
Legenda bFGF- fator de crescimento básico do fibroblasto, EGF – fator 
de crescimento epitelial, EGFR – receptor do fator de crescimento 
epitelial, ,HB-EGFR- fator de crescimento epitelial ligador de heparina, 
MAPK-proteína quinase ativadora de mitose, P-fósforo, PI3K- fosfatidil 
inositol 3,4,5 quinase, SOS – fator ativador do RAS, RAF – serina 
quinase citoplasmática ativadada pelo RAS, TGFa- fator de 
transformação de crescimento alfa ,VEGF – fator de crescimento 
endotelial. Adaptado de Ciardello, F; Tortora, G. NEJM 358(11) 1160-
1174, 2008.  

 

A tirosinaquinase é enzima que catalisa a fosforilação de 

resíduos de tirosina em proteínas, com ATP (adenosine triphosphate) 

ou outros nucleotídeos como doadores de fosfato. As proteínas tirosina 
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quinases são uma grande família multigênica, com particular relevância 

nas doenças humanas como o câncer. Foram identificados no genoma 

humano 90 genes tirosinaquinase, entre os quais 58 de tipo receptor  

(Robinson, Wu et al. 2000). Este tipo de receptor de genes está 

distribuído em 20 subfamílias, entre as quais está a família HER ou 

EGFR (Kim, Khuri et al. 2001). A autofosforilação ativa uma série de 

mecanismos intracelulares que resultam na proliferação celular: 

bloqueiam a apoptose, ativam a invasão celular e a metastatização, e 

estimulam a neoangiogênese tumoral (Figura 2). 

Resumidamente, como podemos observar na figura 2, após o 

acoplamento do ligante ao receptor de membrana (EGFR, HER2, 

HER3, HER4) que ocorre no exterior celular, há formação de 

homodímeros ou heterodímeros que levarão à fosforilação do domínio 

dependente de ATP, localizados no interior da célula. Esta fosforilação 

irá desencadear processo de sinalização intracelular, que ocorrerá no 

citoplasma extra e intranuclear por dois mecanismos principais: 1- 

mecanismo RAS-RAF-MEK-MAPK, que controlará a transcrição 

genética, a progressão do ciclo celular da fase G1 para S e a 

proliferação celular; 2 – mecanismo PI3K-Akt, que, por sua vez, irá 

ativar a cascata antiapoptótica. 

Células tumorais que apresentam amplificação gênica ou 

expressão aumentada de EGFR e HER-2 são mais propensas a dar 

metástases e a invadir tecidos vizinhos, como demonstraram Tobita et 

 



 14

al. e Dugan et al. (Dugan, Dergham et al. 1997; Tobita, Kijima et al. 

2003). 

A expressão de EGFR nos tumores do trato digestivo também 

tem sido estudada nos últimos anos (Zhang, Park et al. 2005; Galizia, 

Lieto et al. 2006; Galizia, Lieto et al. 2007; Wang, Wu et al. 2007; 

Carneiro, Oliveira et al. 2008; Sirak, Petera et al. 2008;; Kaufman, 

Mehrotra et al. 2008; Press, Zhang et al. 2008). 

 Nos tumores de esôfago e junção gastroesofágica, a expressão 

do EGFR está relacionada à presença de tumores indiferenciados, à 

recorrência da doença e a menor sobrevida (Yacoub, Goldman et al. 

1997; Wilkinson, Black et al. 2004). No adenocarcinoma gástrico, sua 

expressão tem sido associada a menor sobrevida e utilizada para guiar 

a terapia alvo (Galizia, Lieto et al. 2007; Carneiro, Oliveira et al. 2008; 

Sirak, Petera et al. 2008). No adenocarcinoma colorretal, Galizia et al. 

(2006) encontraram positividade na expressão em 35,5% dos casos; a 

expressão foi fator independente para recidiva da doença e sobrevida 

(Galizia, Lieto et al. 2006). Steele et al (1990) também observaram pior 

sobrevida na expressão do EGFR (Steele, Kelly et al. 1990). 

No adenocarcinoma pancreático, a superexpressão do EGFR é 

relatada em cerca de 30-60% dos tumores (Yamanaka, Friess et al. 

1993; Friess, Guo et al. 1999; Dancer, Takei et al. 2007). Entretanto, 

Velte et al. (2009) não encontraram superexpressão deste marcador 

em 45 tumores avaliados (Te Velde, Franke et al. 2009). Na literatura, 
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portanto, não existe consenso sobre a expressão do EGFR neste tipo 

de tumor. A expressão do EGFR no câncer do pâncreas tem sido 

relacionada ao estadio da doença e à presença de metástases 

(Yamanaka, Friess et al. 1993; Friess, Guo et al. 1999; Zhang e Yuan 

2002; Dancer, Takei et al. 2007). 

Yamanaka e al. (1993) encontraram associação entre a 

expressão do EGFR e o tamanho tumoral, estadio clínico mais 

avançado e menor sobrevida (Yamanaka, Friess et al. 1993). Tobita et 

al. (2003) observaram relação positiva entre a superexpresão do EGFR 

e as seguintes variáveis: gênero, diferenciação tumoral e estadio 

clínico (Tobita, Kijima et al. 2003). 

O EGFR, portanto, torna-se foco de especial atenção, uma vez 

que o uso de drogas capazes de se ligarem ao domínio extracelular do 

receptor do fator de crescimento epitelial, ou de drogas capazes de 

adentrarem o citoplasma celular e inibirem a ativação dos domínios da 

tirosinaquinase dos homodímeros ou heterodímeros dos fatores de 

crescimento epiteliais implica novas perspectivas ao tratamento das 

neoplasias sólidas. Isto tem sido observado no adenocarcinoma 

pulmonar e no adenocarcinoma pancreático (Zhang, Wang et al. 2000; 

Kim 2004; Juergens e Brahmer 2007). 

Os anticorpos monoclonais capazes de se ligarem ao domínio 

extracelular dos fatores de crescimento, como o cetuximabe (Erbitux®) 

e o panitumumab (Vectibix®), se fixam no domínio extracelular e com 
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isto impedem a formação de homodímeros ou heterodímeros, 

bloqueando a ativação do domínio da tirosinaquinase intracelular  

(Figura 3). 

As drogas inibidoras da tirosinaquinase, por sua vez, adentram o 

citoplasma celular e competem com o ATP pelo domínio catalítico, 

impedindo a auto-fosforilação e a sinalização intra-celular. Dentre estas 

drogas, temos o erlotinib (Tarceva®) e o gefitinib (Iressa®).  

 

Figura 3: Mecanismo de ação do anticorpo monoclonal antiEGFR e dos 
inibidores da tirosinaquinase (EGFR-TKIs). Adaptado de Ciardello, F; 
Tortora, G. NEJM 358(11) pg 1160-1174, 2008.   
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Independentemente do bloqueio (extracelular, por meio de 

anticorpos monoclonais ou intracelular, por meio de pequenas 

moléculas) ocorre a inibição da proliferação celular, da 

neoangiogênese tumoral e da produção de fatores estimuladores do 

crescimento tumoral e da metastatização. Ocorre também inibição da 

invasão celular, potenciação do efeito antitumoral das drogas 

citotóxicas e da radioterapia (Ciardiello 2005).  

O anticorpo monoclonal contra o EGFR, cetuximabe, por ser 

uma imunoglobulina G1, pode ativar resposta imune antitumoral, 

incluindo a citotoxicidade mediada por células e a citotoxicidade 

anticorpo dependente (Figura 4). Além disto, podem levar à 

internalização e regulação retrógrada, ocasionando a degradação dos 

receptores celulares.  
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Figura 4: Mecanismo de ativação da citotoxicidade mediada por células 
(A) e por anticorpos (B). Adaptado de Ciardello, F; Tortora, G. NEJM 
358(11) 1160-1174, 2008. 

 

O recente avanço no uso da terapia alvo (anticorpos 

monoclonais e inibidores da tirosinaquinase) abre novas perspectivas 

no tratamento do câncer. No adenocarcinoma pancreático, até o 

presente momento, os dados não foram muito significantes (Van 

Cutsem, Aerts et al. 2004; Javle, Yu et al. 2009; Kullmann, Hollerbach 

et al. 2009). Tais trabalhos não encontraram melhora da sobrevida nos 

pacientes portadores de câncer do pâncreas. Até o momento apenas a 

adição do erlotinib à gemcitabina aumentou a sobrevida dos pacientes 

com câncer do pâncreas (Moore, Goldstein et al. 2007). 
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Assim, permanece aberta a questão do real papel do EGFR no 

adenocarcinoma pancreático em relação à sobrevida e à sua 

aplicabilidade clínica. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Avaliar a expressão imuno-histoquímica do receptor de 

crescimento epitelial (EGFR) no tecido tumoral, no tecido não tumoral e 

no tecido metastático linfonodal de pacientes portadores de 

adenocarcinoma pancreático submetidos à ressecção cirúrgica. 

2.2 Correlacionar a expressão tumoral deste marcador com os 

dados clinicopatológicos, estadiamento da doença e sobrevida dos 

pacientes.  
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3.  MÉTODOS 

 

Sessenta e seis pacientes, portadores de adenocarcinoma 

pancreático, submetidos à ressecção pancreática com intuito curativo  

no Serviço de Cirurgia de Vias Biliares e Pâncreas da Disciplina de 

Cirurgia do Aparelho Digestivo do  Departamento de Gastroenterologia 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, no período de 1990 a 2006, e 22 pacientes operados no 

Departamento de Cirurgia Abdominal do Hospital do Câncer A.C. 

Camargo, no período de 1998 a 2006, foram avaliados 

retrospectivamente, a partir de um banco de dados clínicos e 

patológicos, criado entre os dois Hospitais (Perini 2005; Diniz 2008). 

Este estudo colaborativo entre estas duas Instituições foi 

aprovado nas respectivas comissões de ética, com a finalidade de 

obter-se maior número de pacientes operados seguindo o mesmo 

protocolo cirúrgico (Projeto 1096 /08 Hospital A.C. Camargo e Projeto 

de Pesquisa CAPPesq 0193/07 HCFMUSP – Apêndices 1 e 2). 

O banco de dados incluiu somente pacientes submetidos à 

ressecção cirúrgica R0 e R1 e que não apresentavam doença 

metastática. Os dados foram obtidos nos prontuários de internação de 

cada paciente e registrados em formulário específico e transcritos para 

o banco de dados eletrônico (Apêndice 3). 
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3.1 Dados demográficos 

Os dados demográficos analisados foram: gênero, idade e etnia. 

Para a análise da sobrevida em relação à idade, os pacientes foram 

divididos em dois grupos (> 75 anos e < 75 anos) (Scurtu, Bachellier et 

al. 2006). 

 

3.2 Patologia clínica 

 Foram coletados e analisados os seguintes dados de patologia 

clínica: marcadores tumorais CA 19-9 e antígeno carcinoembrionário 

(CEA). Os valores de patologia clínica utilizados não excediam trinta 

dias anteriormente ao procedimento cirúrgico, havendo preferência 

pelos exames coletados próximos ao dia da cirurgia. O nível de corte 

para categorização do antígeno carcinoembrionário (CEA) e do CA 19-

9 em normal e elevado foi de 5 ng/ml e 200UI/ml, respectivamente  

(Ritts 1998). 

  

3.3 Tratamento cirúrgico e ressecção da veia porta 

As cirurgias foram classificadas como: 

gastroduodenopancreatectomia, duodenopancreatectomia com 

preservação do piloro, pancreatectomia corporocaudal e 

gastroduodenopancreatectomia total. Foi considerada ressecção da 

veia porta, quando houve remoção cirúrgica da veia porta por suspeita 

de invasão tumoral, quer tenha sido tangencial quer segmentar. 
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3.4 Anatomia patológica 

Os blocos de parafina, que continham fragmentos dos tecidos 

tumorais, pancreático não tumoral e metastático linfonodal de 

pacientes portadores de adenocarcinoma pancreático, foram 

pesquisados no Departamento de Patologia do HCFMUSP e revistos 

(Dra Rosely Patzina - RP) e enviados ao Serviço de Anatomia 

Patológica do Hospital A. C. Camargo, onde foram reavaliados, 

armazenados e analisados (Dra Renata Coudry - RC), juntamente com 

os blocos pesquisados no Departamento de Patologia do Hospital A. C. 

Camargo. Todas as reações de imuno-histoquímicas foram realizadas 

no Departamento de Patologia do Hospital A.C. Camargo. Ambos os 

patologistas desconheciam a procedência das peças.  

A classificação histopatológica utilizada foi a da Organização 

Mundial da Saúde: 2000 (Kloppel 2000). O diagnóstico de 

adenocarcinoma foi confirmado pela revisão sistemática de todas as 

peças cirúrgicas.Os tumores foram classificados de acordo com sua 

diferenciação celular, conforme o Quadro 1 (Kloppel, Lingenthal et al. 

1985). 

O tamanho do tumor foi determinado em centímetros e obtido do 

laudo do exame patológico macroscópico.  

Os linfonodos que, no exame microscópico, revelaram 

metástases tumorais foram designados como acometidos (N1) e os 
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sem doença neoplásica como sem acometimento (N0) (Sobin KL 

2002).  

 

Quadro 1 - Graduação histopatológica do adenocarcinoma
pancreático 

Grau 

tumoral 

Diferenciação 

glandular 

Produção 

de mucina

Número de 

Mitoses por 

campo 

Características 

nucleares 

Grau I Bem 

diferenciado 

Intensa <5 Pouco 

polimorfismo, 

arranjo polar 

Grau II Moderadamente 

diferenciado 

Irregular 6-10 Polimorfismo 

moderado 

Grau III Pouco 

diferenciado 

Ausente >10 Polimorfismo 

acentuado e 

tamanho 

aumentado 

 

Invasão vascular e invasão neural foram verificadas, quando 

havia células tumorais nos microvasos e ao redor dos nervos, junto ao 

tumor. Invasão da veia porta foi confirmada, quando, no exame 

anatomopatológico, identificou-se infiltração de seus planos por células 

tumorais. A margem de ressecção foi considerada comprometida 

(positiva), quando foram encontradas células tumorais, nas margens 

pancreáticas ou coledociana. Ressecção R0 foi considerada, quando 

não havia tumor microscópico residual nas margens da ressecção; 
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ressecção R1 foi considerada, quando havia tumor microscópico 

residual; e ressecção R2, quando havia tumor residual macroscópico.  

Todos os pacientes foram classificados de acordo com a UICC 

após a revisão sistemática das peças cirúrgicas pelos patologistas 

(Quadro 2 e 3) (Sobin KL 2002). 

 

Quadro 2 - Classificação da União Internacional contra o Câncer 
em relação tamanho tumoral, acometimento linfonodal e 
metástase a distância 
Tumor primário 

T0 Sem evidências do tumor primário. 

Tx Tumor primário não pode ser localizado. 

Tis Carcinoma in situ. 

T1 Tumor de 2 cm ou menos.                           

T2 Tumor com mais de 2 cm limitado ao pâncreas.                

T3 Tumor se estende além do pâncreas, mas não envolve 

tronco celíaco ou artéria mesentérica superior. 

T4 Tumor se estende além do pâncreas e envolve tronco 

celíaco ou artéria mesentérica superior. 

Linfonodos regionais (N) 

Nx Acometimento linfonodal não avaliável. 

N0 Acometimento linfonodal ausente. 

N1 Acometimento linfonodal presente. 

Metástase a distância (M) 

Mx Metástase à distância não avaliável. 

M0 Metástase à distância ausente. 

M1 Metástase à distância presente. 
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Quadro 3 - Estadiamento do adenocarcinoma pancreático 
preconizado pela União Internacional contra o Câncer (UICC) 

Estadio Tumor Linfonodo Metástase 

0 Tis N0 M0 

IA T1 N0 M0 

IB T2 N0 M0 

IIA T3 N0 M0 

IIB T1-3 N1 M0 

III T4 qualquer N M0 

IV qualquer T qualquer N M1 

 

Para efeito de análise, os estádios clinicopatológicos foram 

agrupas em I (Ia e Ib), II (IIa e IIb) e III. 

 

3.5 Análise imuno-histoquímica 

 

3.5.1 Tissue micro array (TMA) 

Estudos anteriores de nosso grupo (Perini 2005; Diniz 2008) 

permitiram a criação de um banco de dados clínicos e patológicos, 

utilizado neste estudo. Dos 88 pacientes operados, somente foi 

possível a obtenção de material histopatológico para realização do 

TMA em 62 casos.  

Foram utilizados dois blocos de TMA (Beecher Instruments, 

Silver Springs, USA); cada bloco continha amostras do tecido 
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pancreático não tumoral, tecido tumoral e tecido metastático linfonodal 

obtidas de duas áreas diferentes da mesma amostra e dispostas em 

duplicata. Cada bloco de TMA era composto de 113 cores de 1mm, 

sendo o primeiro core representado por fragmento de fígado normal, 

utilizado como referência. Com os blocos de TMA prontos, foram 

obtidos cortes de 3 μm de espessura, colhidos em lâminas com 

adesivos especiais para a técnica (Instrumedics Inc.). O TMA foi 

construído com utilização do Manual Tissue Arrayer I, aparelho 

fabricado e adquirido pela Beecher Instruments Inc. 

 

3.5.2 Receptor do fator de crescimento epitelial 

As reações de imuno-histoquímica foram realizadas no 

Departamento de Patologia do Hospital A.C. Camargo. As regiões a 

serem amostradas para a confecção do bloco de TMA foram 

selecionadas por um patologista (RC), que orientou a confecção do 

bloco final de TMA. Duas lâminas de cada bloco de TMA, com cortes 

em dois níveis e com 40 cortes de diferença entre elas, foram 

submetidas às reações de imuno-histoquímica. Os cortes no bloco 

foram realizados com micrótomo manual e transferidos em fita adesiva 

para as lâminas adesivas especiais (Instrumentic Inc. Hackensack, NJ, 

USA).  

As reações de imuno-histoquímica foram realizadas pela técnica 

de polímero sem biotina (Advance), utilizando-se o anticorpo primário: 
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EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor – NCL-EGFR mouse 

monoclonal antibody, Novocastra Laboratories Ltd, Newcastle upon 

Tyne, UK). Os passos técnicos realizados resumidamente sãoos 

seguintes (Alves 1999): 

- Desparafinização e hidratação dos cortes histológicos: 3 

banhos em Xilol (5 minutos cada), 4 banhos de álcool, lavagem por 5 

minutos em água corrente. 

- Recuperação antigênica na  Pascal (Câmara de Pressão)  em 

solução Citrato pH 6,0 a 125º C (30 segundos após atingir 125ºC e 

pressão entre 20 e 25 psi). Lavagem em água corrente por 5 

minutos; (obs. Verificar qual método de recuperação foi utilizado). 

- Bloqueio da peroxidase endógena:  3 banhos de 5 minutos cada 

com Peróxido de Hidrogênio10 volumes. 

- Lavagem em PBS. 

- Bloqueio de proteínas: 20 minutos com Bloqueador de Proteínas 

(DAKO). 

- Incubação do anticorpo primário por 2 horas em temperatura 

ambiente(Ta) em câmara úmida. 

- Lavagem em PBS. 

- Incubação  com anticorpo secundário (Advance HRP Link -DAKO) 

por 30 minutos. 

- Lavagem em PBS. 
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- Incubação com  Polímero (Advance HRP enzyme- DAKO) por 30 

minutos.  

- Lavagem em PBS. 

- Revelação da reação com cromógeno diaminobenzidine (DAB) 5 

minutos (Kit Liquid DAB+ Substrate Chromogen System; 

DakoCytomation, Carpinteria, California). 

- Lavagem em água corrente. 

- Contracoloração com Hematoxilina de Harris por 2 minutos. 

- Lavagem em água corrente por 5 minutos. 

- Desidratação em álcool, Xilol, montagem em meio permanente. 

Os resultados da análise da expressão imuno-histoquímica 

citoplasmática do EGFR  foi  baseada na intensidade da marcação das 

células tumorais, divididas em quatro categorias (Kountourakis, 

Pavlakis et al. 2006): 

0 - nenhuma marcação ou marcação fraca em menos de 

10% das células tumorais. 

1+ - marcação com intensidade fraca, em parte de seu 

citoplasma, em mais de 10% das células. 

2+ - marcação completa do citoplasma de intensidade 

fraca a moderada em mais de 10% das células. 

3+ - marcação de intensidade forte em mais de 10% . 

Para efeito de análise da marcação em membrana, o resultado 

desta expressão foi mensurado de acordo com as regras do teste 
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reconhecido pela Food and Drug Administration para o estudo do 

HER2, demonstrado no quadro 4(FDA)(Hanna, O'Malley F et al. 2007; 

Wolff, Hammond et al. 2007): 

 

Quadro 4 - Classificação da expressão do HER2. 

Escore Expressão do HER2 Padrão de Coloração 

0 Negativa Nenhuma coloração é observada 

nas células neoplásicas invasivas. 

1+ Negativa Coloração fraca e incompleta da 

membrana em qualquer proporção 

de células neoplásicas invasivas 

ou coloração fraca e completa em 

menos de 10% das células 

neoplásicas invasivas. 

2+ Equívoco Coloração de membrana 

completa, não uniforme; ou 

coloração fraca, mas com óbvia 

distribuição circunferencial em no 

mínimo 10% das células; ou 

intensa e completa em 30% ou 

menos das células. 

3+ Positiva Coloração forte e completa da 

membrana, observada em mais de 

30% das células tumorais. 

 

Após a exclusão das amostras sem tumor, os valores de cada 

uma das amostras do TMA foram somados e o resultado então dividido 
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pelo número de amostras de tumor estudadas. Obteve-se uma média 

de intensidade das amostras imuno-histoquímicas. As amostras de 

tumores que tiveram os valores da média compreendidos entre 0 e 

0,25 foram consideradas como reação “negativa”; valores entre 0,26 e 

1,4 foram considerados como “fraca intensidade”; valores entre 1,5 e 

2,4 foram considerados como “moderada intensidade” e de 2,5 a 3 

considerados como “forte intensidade”. 

Então os tumores com média de expressão considerada 

negativa ou fraca (média entre 0 e 1,4), foram categorizados como 

“expressão negativa”; aqueles com média de expressão “moderada 

intensidade” e “forte intensidade”, (média entre 1,5 e 3), foram 

categorizados como “expressão positiva” (Figuras 5 a 7). 

 

 

Figura 5: Fotomicrografia de epitélio ductal normal do pâncreas (40x)  
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Figura 6: Fotomicrografia de adenocarcinoma de pâncreas, exibindo 

expressão positiva para EGFR na membrana e no citoplasma (40x) 

 

 

Figura 7: Fotomicrografia de tecido metastático linfonodal de 

adenocarcinoma de pâncreas, exibindo expressão positiva para EGFR 

na membrana e no citoplasma (40x) 
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3.6 Sobrevida 

Os pacientes foram classificados em vivos, mortos pela doença, 

mortos por outras causas e perda de seguimento. Perda de 

seguimento foi definida como a ausência de retorno ambulatorial por 

período superior ao dobro do agendado. A sobrevida foi calculada em 

meses, a partir da data da cirurgia. 

 

3.7 Análise estatística 

A análise descritiva da amostra foi realizada por meio de tabelas 

de contingência para as variáveis categóricas. Para as variáveis 

numéricas, a média, a mediana, o desvio padrão e o intervalo de 

confiança foram calculados. 

Foi utilizado o teste T de Student ou ANOVA, com significância 

de 5%, para comparar as médias das variáveis numéricas. O teste de 

qui-quadrado e exato de Fischer foi utilizado para medir associação 

nas tabelas de contingência.  

Os diferentes grupos (duodenopancreatectomia e 

gastroduodenopancreatectomia) foram analisados e comparados 

quanto à sua homogeneidade.  

As curvas de sobrevida foram calculadas usando Kaplan-Meier; o 

teste de log-rank foi utilizado para avaliar a diferença entre as curvas 

de sobrevida. O nível de significância adotado foi de 5%. 
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As variáveis cujo nível de significância foi menor que 10% no 

teste de log-rank, associado à curva de Kaplan-Meier, foram estudas 

no modelo de regressão logística de Cox; foram consideradas 

significantes as variáveis que, neste estudo, apresentaram p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 - Dados demográficos 

 Quarenta e um (46,6%) pacientes eram do gênero masculino e 

47 (53,4%) eram do gênero feminino. A idade média geral foi de 59,1 

anos (desvio padrão: 11,14), variando de 28 a 87 anos (Tabela 1). A 

maioria dos pacientes era da raça branca (75%), seguida da negra 

(15,9%) e amarela (9,1%). 

 

Tabela 1 – Distribuição dos pacientes portadores de 
adenocarcinoma pancreático submetidos à ressecção cirúrgica
segundo gênero, idade  e raça. 

Variável  N % 

Gênero Masculino 41 46,6 

 Feminino 47 53,4 

Idade (anos) Média 59,1  

 Variância 28-87  

Raça Amarela 8 9,1 

 Negra 14 15,9 

 Branca 66 75 
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4.2 - Patologia clínica 

 

 Dos 88 pacientes estudados, somente 49 apresentam dosagem 

de CEA e 54 de CA 19-9. Os valores medianos encontram-se na tabela 

2. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos resultados de patologia clinica de 
pacientes portadores de adenocarcinoma pancreático submetidos
à ressecção cirúrgica. 

Variável n (%) Total 

CA 19-9 (>200UI/ml)*  54 

Não 31 (57,4%)  

Sim 23 (42,6%)  

Mediana 115  

CEA > 5mcg/ml*  49 

Não 31(63,3%)  

Sim 18(36,7%)  

Mediana 3,0  

* dados não disponíveis em alguns pacientes 

 

A dosagem média de CA 19-9 foi de 10.182UI/ml (dp=67.365) 

com mediana de 155,7UI/ml. A dosagem média de CEA foi de 

5,7mcg/ml (dp =7,5) e mediana de 3,0mcg/ml.  
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4.3 – Tratamento cirúrgico e ressecção da veia porta 

Dos 88 pacientes, 49 (55,6%) foram submetidos à 

duodenopancreatectomia com preservação do piloro, 31 (35,2%); à 

gastroduodenopancreatectomia, seis (6,8%); à pancreatectomia 

corporocaudal; dois (2,3%) à gastroduodenopancreatectomia total 

(Tabela 3). 

A ressecção da veia porta foi necessária em 12 (13,6%) 

pacientes; a confirmação histológica de invasão da veia porta por 

tecido tumoral foi possível em dois dos doze casos (16,6%)(Tabela 3).  

 
 
Tabela 3 - Tipo de ressecção pancreática realizadas em pacientes 
portadores de adenocarcinoma pancreático e sua distribuição em
relação à ressecção da veia porta. 

Tipo de Ressecção  DPT GDP PCC PT Total 

 N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) 

Ressecção veia porta      

Não 44(89,8) 26(83,8) 6(100) 0 76(86,5)

Sim 5(10,2) 5(16,1) 0 2(100) 12 (13,5)

Total 49 (55,6) 31(35,2) 6(6,8) 2(2,3) 88(100)

Legenda:DPT=duodenopancreatectomia, 
GDP=gastroduodenopancreatectomia, PPC=pancreatectomia 
corporocaudal, PT=gastroduodenopancreatectomia total 
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4.4 - Anatomia patológica 

 

O tamanho médio dos tumores foi de 3,75cm. Cinqüenta e dois 

pacientes (59,1%) apresentavam tumores moderadamente 

diferenciados; 28 (31,8%) tumores bem diferenciados; e oito (9,1%), 

tumores pouco diferenciados (Tabela 4). Na tabela 5, observa-se a 

distribuição da diferenciação tumoral em relação ao tamanho, 

acometimento linfonodal e estádio clínico. 

 

Tabela 4 – Grau de diferenciação tumoral dos adenocarcinomas
ductais em pacientes submetidos à ressecção cirúrgica. 

Adenocarcinoma N % 

Bem diferenciado 28 31,8 

Moderadamente diferenciado 52 59,1 

Pouco diferenciado 8 9,1 

Total 88 100 

 

 

Invasão vascular foi observada em 27 (31%) pacientes; a 

invasão neural em 77 (88,5%)(Tabela 6). 

Trinta e três (37,5%) pacientes apresentavam células 

neoplásicas nas margens de ressecção (pancreática, coledociana ou 

retroperitoneal), caracterizando ressecção R1 (Tabela 6). 
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Tabela 5 - Distribuição da diferenciação tumoral em relação ao 
tamanho, acometimento linfonodal e estadio clínico em pacientes 
portadores de adenocarcinoma pancreático submetidos à ressecção
cirúrgica. 

Grau de Diferenciação Bem Moderado Pouco  Total p 

 n (%) N (%) n (%) n (%)  

Tamanho     0,28

Médio (cm) 3,4 3,9 3,7 3,75  

<2cm 4(14,3) 13(24,5) 0 17(19,3)  

>2cm 24(85,7) 39(75) 8 (100) 71(80,7)  

Acomet. linfonodal     0,95

Não 13(46,4) 24(46,1) 4(50) 42(47,1)  

Sim 15(53,6) 28(53,8) 4(50) 46(52,9)  

Estadio Clínico     0,81

1 A 3(10,7) 2(3,8) 0 5(5,7)  

1 B 5(17,9) 9(17,3) 1(12,5) 15(17)  

2 A 5(17,9) 11(21,2) 3(37,5) 19(21,6)  

2 B 14(50) 29(55,8) 4(50) 47(53,4)  

3 1(3,6) 1(1,9) 0 2(2,3)  

Total 28 (31,8) 52 (59,1) 8 (9,1) 88(100)  
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Tabela 6 - Distribuição da diferenciação tumoral em relação às 
variáveis patológicas dos pacientes portadores de adenocarcinoma
pancreático submetidos à ressecção cirúrgica. 

Grau de Diferenciação Bem Moderado Pouco Total p 

 n (%) n (%) n (%) n (%)  

Ressecção da veia porta     0,24

Não 23(82,1) 47(90,4) 6(75) 76(86,5)  

Sim 5(17,9) 5(9,4) 2(25) 12(13,5)  

Invasão da veia porta     0,18

Não 5(17,9) 3(5,7) 2(25) 10(11,2)  

Sim 0 2(3,8) 0 2(2,2)  

Invasão neural     0,82

Não 4(14,3) 5(9,4) 1(12,5) 10(11,5)  

Sim 24(85,7) 46(90,2) 7(87,5) 77(88,5)  

Invasão vascular     0,19

Não 23(82,1) 32(62,7) 5(62,5) 60(69)  

Sim 5(17,9) 19(37,3) 3(37,5) 27(31)  

Margem comprometida     0,81

Não 18(64,3) 32(61,5) 4(50) 54(62,3)  

Sim 10(35,7) 19(36,5) 4(50) 33(37,5)  

Pancreática 6(21,4) 13(25,5) 3(37,5) 22(25,0)  

Coledociana 5(17,9) 2(3,9) 1(12,5) 8(9,1)  

Retroperitoneal 3(10,7) 6(11,5) 2(25) 11(12,5)  

Total 28 (31,8) 52 (59,1) 8 (9,1) 88(100)  
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4.5 – Expressão do EGFR na membrana celular 

 

Dos 88 pacientes operados, recuperou-se o tecido tumoral de 62 

(70,4%) espécimes, do tecido metastático linfonodal em 21 (45,6%) 

dos 46 e do tecido pancreático não tumoral em 30 (34%) para estudo 

imuno-histoquímico(TMA). 

 As expressões do EGFR na membrana do tecido tumoral e na 

membrana do metastático linfonodal, quando comparadas à expressão 

do EGFR na membrana do tecido pancreático não tumoral, foram 

diferentes (p=0,004 e p=0,02, respectivamente). A expressão do 

marcador na membrana do tecido tumoral, quando comparada à 

expressão no tecido metastático linfonodal, não apresentou diferença 

estatística (p=0,28) (Tabela 7). 

Variáveis clínicas, patológicas e cirúrgicas foram comparadas 

quanto à expressão do EGFR na membrana do tecido não tumoral, 

tumoral e metastático linfonodal (Tabela 8). 

A única variável que apresentou diferença quanto à expressão 

do EGFR foi o gênero: observou-se que o gênero masculino 

apresentava maior expressão positiva do marcador, quando 

comparado ao gênero feminino (p=0,03). 

 



 45

 
Tabela 7- Expressão do EGFR na membrana celular da região tumoral,
não tumoral  e metastática linfonodal  em pacientes operados por 
adenocarcinoma pancreático. 

 Expressão do EGFR na membrana celular 

Tecido Ausente Presente 

Tumoral 40/62 (64,5%) 22/62 (35,5%) 

Metástase linfonodal 16/21 (76,2%) 5/21 (23,8%) 

Não tumoral 30/30 (100%) 0 

* tecido tumoral versus tecido metastático linfonodal (p=0,28) 

** tecido tumoral versus tecido não tumoral (p=0,004) 

*** tecido não tumoral versus tecido metastático linfonodal (p=0,02) 
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Tabela 8- Expressão do EGFR na membrana celular dos tecidos 
tumoral, não tumoral e metastático linfonodal em relação às 
diferentes variáveis clinicopatológicas de pacientes operados por 
adenocarcinoma pancreático. 

Expressão do EGFR nos 

diferentes tecidos 

Tumoral Não tumoral Metástase 

linfonodal 

Variáveis estudadas p p p 

Raça 0,85 0,56 0,36 

Gênero 0,03 0,09 0,52 

CA 19-9 0,32 0,52 0,41 

CEA 0,09 0,56 0,11 

Tamanho tumoral (>2cm) 0,20 0,12 0,13 

Diferenciação 0,09 0,10 0,12 

Acometimento linfonodal 0,09 0,25 0,31 

Invasão neural 0,51 0,25 0,24 

Invasão linfática 0,25 0,13 0,32 

Invasão vascular 0,21 0,23 0,52 

Estadio TNM 0,22 0,56 0,85 

Margem positiva 0,09 0,10 0,12 

Margem pancreática 0,09 0,23 0,25 

Margem retroperitoneal 0,17 0,16 0,54 

Margem coledociana 0,25 0,23 0,85 

Invasão tecido peripancreático 0,11 0,23 0,54 
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4.6 – Expressão do EGFR no citoplasma celular 
 

Quanto à expressão citoplasmática do EGFR, o tecido tumoral e 

o metastático linfonodal, quando comparados ao tecido não tumoral, 

não apresentaram diferença (Tabela 9). 

O tecido tumoral, quando comparado ao tecido metastático 

linfonodal quanto à expressão do EGFR no citoplasma, também não 

apresentou diferença estatística (Tabela 9). 

 

Tabela 9- Expressão do EGFR no citoplasma celular na região
tumoral, não tumoral e metastática linfonodal em pacientes 
portadores de adenocarcinoma pancreático submetidos à
ressecção cirúrgica. 

 Expressão do EGFR no citoplasma celular 

Tecido Ausente Presente 

Tumoral 55/62 (88,7%) 7/62 (11,3%) 

Metástase linfonodal 20/21 (95,2%) 1/21 (4,8%) 

Não tumoral 30/30 (100%) 0 

* tecido tumoral versus tecido metastático linfonodal (p=0,58) 

** tecido tumoral versus tecido não tumoral (p=0,91) 

*** tecido não tumoral versus tecido metastático linfonodal (p=0,89) 

 

As mesmas variáveis clínicas, patológicas e cirúrgicas 

estudadas, quanto à expressão do EGFR na membrana celular (Tabela 

8), foram comparadas quanto à expressão do EGFR no citoplasma 
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celular nos tecido não tumoral, tumoral e metastático linfonodal. Não foi 

encontrada associação significativa entre nenhuma delas. 

 

4.7 – Sobrevida 

A sobrevida global média foi de 33,5 e a mediana de 22,9 meses 

(Gráfico 1). A sobrevida cumulativa em 1 ano, 3 anos e 5 anos foi de 

48%, 20% e 18%, respectivamente.  

As sobrevidas por estadio estão apresentadas na tabela 10. 

Houve menor sobrevida global nos estadios mais avançados, sendo 

esta diferença estatisticamente significante (p=0,04).  

  
Tabela 10 - Sobrevida média (em meses) por estadio clínico em 
pacientes portadores de adenocarcinoma pancreático submetidos 
à ressecção cirúrgica. 

Estadio N 1 ano 3 anos 5 anos Global 

I 20 11,6 28,0 30,3 46,9 

II 66 10,7 21,5 22,2 30,1 

III 2 10,5 10,5 5,5 10,5 

Total 88 10,9 22,8 23,5 33,5 

 p 0,07 0,03 0,004 0,04 

 

 

 

  

 



 49

 

Número de casos 83 53 33 18 10 7 3 3 3 

 

 

No gráfico 2, observam-se as curvas de sobrevida em relação 

ao estadio clínico dos pacientes, 
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Na tabela 11, observamos as variáveis que apresentaram 

correlação estatisticamente significante em relação à sobrevida na 

análise univariada ( p<0,05). 
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Tabela 11 - Variáveis clínicas e patológicas que apresentaram 
correlação com a sobrevida dos pacientes com adenocarcinoma 
pancreático submetidos à ressecção cirúrgica na análise univariada 
Variáveis  Sobrevida 

média(m) 
Sobrevida 

mediana (m) 
p 

Gênero   0,03 
Masculino 26,1 18,3  

Feminino 38,4 24,8  

Ressecção da veia porta   0,01 

Não 36,0 23,5  

Sim 16,6 10,5  

Acometimento linfonodal   0,05 

Não 39,7 32,8  

Sim 27,1 18,9  

Invasão neural   0,05 

Não 49,2 39,3  

Sim 29,9 19,8  

Invasão vascular   0,05 

Não 35,7 25,1  

Sim 23,2 18,1  

Invasão tecido peripancreático   0,05 

Não 33,4 24,3  

Sim 17,8 11,7  

Margem cirúrgica comprometida   0,007 

Não 36,4 25,1  

Sim 17,9 18,1  

Estadio TNM   0,04 

IA e IB 46,9 42,8  

IIA e IIB 30,1 19,3  

III 10,5 10,5  

Expressão do EGFR na membrana do 
tecido tumoral 

  0,05 

Não 33,9 19,8  
Sim 18,1 11,8  
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A tabela 12 mostra as variáveis estudadas que não 

apresentaram correlação com a sobrevida dos pacientes na análise 

univariada (p>0,05). 

 

Tabela 12 - Variáveis sem correlação com a sobrevida dos pacientes 
operados por adenocarcinoma pancreático na análise univariada. 

Variáveis estudadas p 
Raça 0,14 
Idade (75anos) 0,55 
CEA   0,07 
CA 19-9 0,17 
Tipo de ressecção 0,54 
Tamanho tumoral (2cm) 0,37 
Expressão EGFR de membrana na metástase linfonodal 0,10 
Expressão EGFR do citoplasma no tecido tumoral 0,16 
Expressão EGFR do citoplasma na metástase linfonodal 0,55 

 

Os gráficos referentes às curvas de sobrevida cumulativa 

relacionadas aos parâmetros que apresentaram diferença na análise 

univariada, em relação aos meses de pós-operatório, encontram-se 

nos apêndices de 4 a 10. 

No gráfico 3, observam-se as curvas de sobrevida dos 

pacientes, quanto à expressão do EGFR na membrana celular do 

tecido tumoral e o percentual de sobrevida no respectivo período. 
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Número de casos 

Expressão negativa 37 25 13 7 4 3 2 2 2 

Expressão positiva 21 9 6 1 0 0 0 0 0 

 

 

Na tabela 13, observa-se o percentual de sobrevida em 1ano, 3 

anos, 5 anos e global dos pacientes, quanto à expressão do EGFR. E 

na tabela 14, a sobrevida média e mediana globais dos pacientes. 
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Tabela 13 – Sobrevida dos pacientes operados por 
adenocarcinoma pancreático sobreviventes em 1 ano, 3 anos, 5
anos e global, quanto à expressão de EGFR na membrana do 
tecido tumoral. 

Porcentagem de 
sobreviventes 

1 ano 3 anos 5 anos Global 

Expressão     

Negativa 77% 30% 8% 7% 

Positiva 46% 8% 0% 0% 

p 0,01 0,01 0,03 0,05 

 

 

Tabela 14 – Sobrevida média e mediana globais (em meses) dos 
pacientes operados por adenocarcinoma pancreático, quanto à 
expressão de membrana do EGFR  no tecido tumoral. 

Expressão de membrana do 
EGFR no tecido tumoral 

Sobrevida média 
global (meses) 

Sobrevida mediana  
global (meses) 

Negativa 33,9  19,8 

Positiva 18,1 11,8 

p 0,05 0,05 
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Na tabela 15, encontram-se as variáveis que apresentaram 

implicações na sobrevida dos pacientes estudados na análise 

multivariada (modelo de regressão de Cox). 

 
Tabela 15 - Variáveis clínicas e patológicas que apresentaram 
correlação com a sobrevida dos pacientes operados por 
adenocarcinoma pancreático na análise multivariada (Cox). 

Variáveis  Risco IC 95% P 

Gênero (feminino)   0,02 

Masculino 2,5 (1,4 – 4,6)  

Ressecção da veia porta (não)   0,03 

Sim 2,2 (1,06 – 4,7)  

Invasão neural (não)   0,05 

Sim 2,5 0,97-6,7  

Invasão vascular (não)   0,01 

Sim 2,07 (1,1 –3,7)  

         p=0,01 

 

 

4.8 - Variável gênero 

 

 Considerando-se que o gênero masculino foi fator de risco 

independente para pior sobrevida, a variável gênero foi comparada a 

todas as outras variáveis, em busca de uma possível explicação. Na 

tabela 16, observa-se a relação entre o gênero e os dados 
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demográficos e de anatomia clínica. Na tabela 17, tem-se a 

comparação entre o gênero e as variáveis patológicas.  

 

Tabela 16 – Comparação entre o gênero e as variáveis demográficas e
de anatomia clínica (teste exato de Fischer). 

Variáveis  Masculino 
N(%) 

Feminino 
N(%) 

P 

Raça   0,67 
Branca 30 (34,1) 36(40,9)  

Negra 6(6,8) 8(9,1)  

Amarela 5(5,7) 3(3,4)  

Idade   0,12 

< 75 anos 38(43,2) 38(43,2)  

> 75 anos 3(3,4) 9(10,2)  

CA 19-9   0,58 

<200UI/ml 16(29,1) 15(27,3)  

>200UI/ml 10(18,2) 14(25,5)  

CEA   0,99 

<5mcg/ml 14(28,6) 17(34,7)  

>5mcg/ml 8(16,3) 10(20,4)  
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Tabela 17 - Comparação entre o gênero e as variáveis anátomo-
patológicas (teste exato de Fischer). 

 Variáveis  Masculino 
N(%) 

Feminino 
N(%) 

P 

Tamanho tumoral   0,78 

< 2cm 7(8) 10(11,4)  

> 2 cm 34(38,6) 37(42)  

Diferenciação tumoral   0,03 

Bem 10(11,4) 18(20,5)  

Moderado 24(27,3) 28(31,4)  

Pouco 7(8) 1(1,1)  

Acometimento linfonodal   0,28 

Não 16(18,4) 25(28,7)  

Sim 24(27,6) 22(25,3)  

Invasão neural   0,18 

Não 7(8) 3(3,4)  

Sim 34(39,1) 43(49,4)  

Invasão vascular   0,001 
Não 36(41,4) 24(27,6)  

Sim 5(5,7) 22(25,3)  

Estadio TNM   0,54 

I 7(8) 13(14,8)  

II 33(37,5) 33(37,5)  

III 1(1,1) 1(1,1)  

Margem positiva   0,98 

Não 25(28,7) 29(33,3)  

Sim 15(17,2) 18(20,7)  

Invasão tecido peripancreático   0,97 

Não 33(38,4) 37(43)  

Sim 
 

7(8,1) 9(10,5)  
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5. DISCUSSÃO 

   

 De todos os tumores do trato gastrointestinal, o câncer do 

pâncreas está associado à pior sobrevida, uma vez que a maioria dos 

pacientes morre dentro do primeiro ano após o diagnóstico (Parker, 

Tong et al. 1996). Embora o tratamento cirúrgico tenha evoluído com 

morbi-mortalidade aceitáveis, grande parte dos pacientes apresenta 

recorrência após a ressecção. Os dados aqui apresentados mostram 

que sobrevida semelhante àquela da literatura médica atual e índice de 

complicações aceitável são factíveis em centros especializados no 

tratamento desta patologia (Nitecki, Sarr et al. 1995; Schmidt, Powell et 

al. 2004; van Heek, Kuhlmann et al. 2005; Cameron, Riall et al. 2006). 

O adenocarcinoma pancreático apresenta algumas 

particulariedades em relação à sua gênese e ao seu comportamento. 

Isto tem sido inferido principalmente pela capacidade que os pequenos 

tumores apresentam de metastatização, acometimento linfonodal e 

recidiva locorregional. Se, por um lado, podemos treinar os cirurgiões a 

realizarem procedimentos seguros e padronizados, por outro lado 

ainda não conseguimos interferir com o comportamento do tumor, por 

mais que a gemcitabina adjuvante tenha melhorado a sobrevida destes 

indivíduos (Neoptolemos, Stocken et al. 2004); portanto o treinamento 

e a realização adequada de uma ressecção pancreática são fatores 

prognosticadores  quanto à sobrevida. 
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Entretanto, por mais que o avanço nos cuidados perioperatórios 

tenha influenciado a melhora na sobrevida dos pacientes com CaPa, o 

comportamento tumoral desempenha papel decisivo.  

A procura por moléculas expressas pelo tumor que possam ser 

alvo para tratamento quimioterápico tem influenciado o tratamento de 

diversos tumores do aparelho digestivo. A expressão de fatores de 

crescimento celular implicados no processo de crescimento tumoral, 

como o EGFR, foram avaliados no câncer do pâncreas em alguns 

estudos.  

Yamanaka et al. (1993) estudaram a expressão de EGF, EGFR 

e TGF alfa em 87 pacientes com CaPa. Neste estudo, 43% dos 

pacientes apresentavam positividade de expressão do EGFR; e a co-

expressão do receptor em um de seus ligantes ocorreu em 38% dos 

casos e esteve associada a tumores maiores, a estadio clínico 

avançado (alta incidência de doentes no estadio III e IV) e a menor 

sobrevida (Yamanaka, Friess et al. 1993). 

Uegaki et al. (1997) analisaram a expressão de EGF e EGFR 

em tecidos tumoral pancreático e tecido tumoral pancreático 

metastático em 60 e 26 pacientes, respectivamente. Observaram que a 

expressão do EGFR no tecido pancreático tumoral foi de 43% e no 

tecido metastático de 46%, não havendo diferença significativa entre 

estes grupos. Estes achados estão de acordo com o encontrado no 

presente estudo, embora Uegaki et al. não tenham estudado as 
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metástases linfonodais, mas as hepáticas. A sobrevida mediana dos 

pacientes com expressão positiva de EGFR (EGFR+) foi de 22,7 

meses e dos pacientes com expressão negativa (EGFR-), 25 meses, 

não havendo diferença significativa entre os dois grupos. Entretanto, 

quando avaliaram a coexpressão dos marcadores, observaram que os 

pacientes EGFR+EGF+ apresentaram sobrevida significativamente 

menor do que os demais grupos (EGFR-EGF+, EGFR+EGF-, EGFR-

EGF-). Concluem que a expressão do EGFR e seu ligante apresentam 

influência na sobrevida dos pacientes com CaPa (Uegaki, Nio et al. 

1997). 

Dong et al. (1998) avaliaram a expressão do EGFR e do EGF 

em 57 pacientes chineses e observaram incidência de 68,4% e 73,7%, 

respectivamente. A positividade na expressão de ambos os 

marcadores foi de 61,4%. Houve correlação entre positividade de 

ambos os marcadores e prognóstico; nos indivíduos com EGF 

negativo, e EGFR negativo a sobrevida mediana era de 17,2 meses e 

nos indivíduos EGF positivo e EGFR positivo de 9,9meses (p=0,03). 

Também observaram diferença na sobrevida, quando havia 

positividade em um dos marcadores estudados (EGFR+EGF- e EGFR-

EGF+ com sobrevida mediana de 9,9 meses), em relação aos 

indivíduos EGFR+EGF+ (p=0,02). Não demonstraram associação da 

expressão de EGFR com gênero, idade, local do tumor, estádio e 

diferenciação (Dong, Nio et al. 1998). 
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Zhang et al. (2002) avaliaram a expressão do EGFR em face de 

diferentes variáveis clínicas e patológicas; sua expressão não esteve 

associada a este elenco: gênero, idade, tamanho tumoral, local do 

tumor e grau de diferenciação. Houve associação somente com a 

presença de metástases e quanto ao estadio da doença (maior 

expressão nos estadios III e IV) (Zhang and Yuan 2002). 

Tobita et al. (2003), estudando o tecido de 77 pacientes 

portadores de CaPa, observaram expressão em 41,6%, estando 

relacionada ao gênero, à diferenciação tumoral e à presença de 

metástases (Tobita, Kijima et al. 2003). A presente casuística também 

evidenciou maior expressão do EGFR no gênero masculino, entretanto 

não esteve associada à diferenciação tumoral. 

Ueda et al. (2006) avaliaram a expressão citoplasmática e de 

membrana do EGFR. Observaram que a expressão de membrana não 

esteve associada à diferenciação ou à sobrevida dos pacientes. Já a 

expressão citoplasmática esteve associada à diferenciação e à 

sobrevida dos pacientes. Neste estudo, não há menção quanto às 

correlações com as variáveis clínicas, como gênero, idade e estádio 

(Ueda, Fukamachi et al. 2006).   

Tsiambas et al. (2006), estudando a expressão do EGFR em 50 

tumores de pâncreas (29 homens e 21 mulheres), observaram 

expressão positiva em 58% dos tecidos e correlação com o estádio da 

doença. Não observaram relação com a diferenciação tumoral. Quando 
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compararam a expressão citoplasmática à expressão de membrana, 

aquela esteve associada a tumores em estadios mais avançados 

(Tsiambas, Karameris et al. 2006).  

Dancer et al. (2007) observaram que 65% dos pacientes 

portadores de CaPa apresentaram expressão positiva para EGFR, 

havendo concordância de 60% na expressão da proteína em relação à 

amplificação gênica (hibridização in situ). Neste estudo, que englobou 

32 pacientes (12 homens e 20 mulheres), submetidos a suposto 

tratamento curativo, não houve correlação da expressão do EGFR com 

gênero, idade ou estádio clínico (Dancer, Takei et al. 2007).  

Cumpre salientar que a expressão da proteína pode ou não 

acontecer na reação imuno-histoquímica, e esta expressão pode ser 

influenciada por inúmeros fatores, desde a heterogeneidade na 

produção do anticorpo, às diferenças no processamento do tecido, à 

falta de padronização até às diferenças interobservadores que podem 

ocorrer (Te Velde, Franke et al. 2009). Métodos que possam avaliar a 

amplificação gênica e a mutação que eventualmente acontecem no 

gene do EGFR já são disponíveis, mas com elevado custo, o que torna 

restrita a sua utilização rotineira.  

Em estudo realizado previamente no SCVBP do HCFMUSP 

(Perini, Montagnini et al. 2008), entre as variáveis encontradas que 

apresentaram influência na sobrevida do pacientes, na análise 

univariada, observou-se que os pacientes do gênero feminino 
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apresentavam maior sobrevida que os do gênero masculino. No 

presente estudo, os pacientes do gênero masculino apresentaram mais 

tumores indiferenciados (17,1% versus 2,1% e p=0,03); os tumores nos 

indivíduos do gênero masculino apresentaram mais invasão vascular 

(p=0,001) e expressaram mais o EGFR na membrana do tecido 

tumoral (50% versus 23,5% e p=0,03). Este último achado foi descrito 

previamente por Tobita et al. (Tobita, Kijima et al. 2003), mas não foi 

confirmado por outros autores (Lemoine, Hughes et al. 1992; 

Yamanaka 1992; Friess, Berberat et al. 1996; Dong, Nio et al. 1998; 

Friess, Guo et al. 1999; Ueda, Fukamachi et al. 2006). Entre as 

inúmeras variáveis que podem contribuir para a agressividade tumoral, 

a maior expressão de EGFR na membrana celular dos pacientes do 

gênero masculino pode em parte explicar a menor sobrevida destes 

indivíduos, muito embora isto não se tenha confirmado na análise 

multivariada. Press et al. (2008) encontraram diferença na sobrevida de 

pacientes portadores de câncer colorretal metastático do gênero 

masculino em relação ao feminino quando analisaram o polimorfismo 

do EGFR no codon 497 (HER-1 R497K) e no dinucleotídeo (CA)n no 

íntron 1 (Press, Zhang et al. 2008). Pacientes do gênero masculino 

tiveram sobrevida pior em relação ao feminino, sugerindo relação entre 

o polimorfimo genético do EGFR e o gênero. Não há estudo 

semelhante em pacientes portadores de adenocarcinoma pancreático.  
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A ressecção do eixo mesentérico-portal ainda gera dúvidas em 

relação à sobrevida; alguns estudos mostram que não há alteração na 

sobrevida (Takahashi, Ogata et al. 1994; Sperti, Pasquali et al. 1996; 

Leach, Lee et al. 1998; Bachellier, Nakano et al. 2001; van Geenen, ten 

Kate et al. 2001; Nakagohri, Kinoshita et al. 2003; Tseng, Raut et al. 

2004). Outros mostram menor sobrevida dos indivíduos submetidos à 

ressecção venosa (Allema, Reinders et al. 1994; Fuhrman, Leach et al. 

1996; Roder, Stein et al. 1996; Sperti, Pasquali et al. 1996; Launois, 

Stasik et al. 1999). No presente estudo a ressecção venosa portal 

influenciou a sobrevida nas análises uni e multivariada, representando 

risco de morte de 2,2 vezes em relação aos pacientes não submetidos 

à ressecção venosa. A ressecção venosa portal esteve associada à 

margem pancreática positiva, estádio clínico e invasão do tecido 

peripancreático neste estudo. Quando se estudou a ressecção venosa 

quanto à expressão de EGFR, nenhuma diferença foi observada em 

sua expressão. Não há, na literatura pesquisada, estudo sobre a 

correlação entre a expressão de EGFR na membrana celular do tecido 

tumoral e a ressecção venosa portal.  

A margem de ressecção cirúrgica apresenta forte influência na 

sobrevida; indivíduos R1 têm a sobrevida aumentada com o tratamento 

adjuvante (Neoptolemos, Stocken et al. 2004). A incidência de margem 

cirúrgica comprometida neste estudo não difere da literatura médica 

(15 a 30%)(Trede, Schwall et al. 1990; Sohn, Yeo et al. 2000; 
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Cooperman 2001; Neoptolemos, Stocken et al. 2001). Quando se 

avaliou a expressão do EGFR de membrana em relação à margem 

cirúrgica, observou-se distribuição semelhante quanto à expressão nos 

dois grupos (margem positiva e margem negativa); 45,5% dos 

pacientes com margem positiva expressavam EGFR. 

Estratificar, classificar, mensurar e inferir comportamento 

tumoral ainda não é realidade no adenocarcinoma pancreático. 

Podemos medir o tamanho tumoral e com isto relacioná-lo à sobrevida; 

mas em muitos estudos o tamanho da lesão não foi associado à maior 

sobrevida; em outros os pacientes que sobreviveram mais de 5 anos 

apresentavam tumores com mais de 3 cm de diâmetro. 

Se, em relação ao tamanho tumoral, as casuísticas podem ser 

conflitantes, quanto à expressão do EGFR, parece não haver influência 

do diâmetro da neoplasia nas diferentes publicações (Lemoine, Hughes 

et al. 1992; Yamanaka 1992; Friess, Berberat et al. 1996; Dong, Nio et 

al. 1998; Friess, Guo et al. 1999; Ueda, Fukamachi et al. 2006). Isto 

também foi confirmado no presente estudo. 

No CaPa o acometimento linfonodal parece estar mais 

relacionado à agressividade tumoral do que à ressecção cirúrgica 

inadequada. E a cadeia linfonodal acometida pelo tumor parece 

desempenhar papel importante no prognóstico dos pacientes com 

CaPa (Connor, Bosonnet et al. 2004). 
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Se, por um lado, o cirurgião pode padronizar a ressecção 

linfonodal, a agressividade tumoral inata pode ser mais bem estudada 

com marcadores moleculares. Partindo do pressuposto de que a 

linfodenectomia foi adequadamente realizada, a ausência de 

acometimento linfonodal, perceptível nos estudos rotineiros, não 

significa ausência de metástase. Com o intuito de corretamente 

estadiar estes pacientes, Demeure et al. (1998) avaliaram a presença 

de micrometástases linfonodais (Demeure, Doffek et al. 1998a; 

Demeure, Doffek et al. 1998b). Verificaram que pelo menos em um 

linfonodo ressecado em 16 (73%) dos 22 pacientes com estadio I (IA e 

IB) apresentavam micrometástases linfonodais não detectáveis pelos 

métodos convencionais de coloração histológica; mas foram 

detectados com a  utilização de PCR (polimerase chain reaction) para 

mutução do K-ras. Isto pode, em parte, explicar o prognóstico ruim dos 

pacientes classificados em suposto Estádio I. 

No presente estudo, que avaliou somente pacientes submetidos 

à ressecção cirúrgica com intuito curativo, estudou-se a expressão do 

EGFR no tecido linfonodal metastático; observou-se que havia 

concordância quanto à sua expressão em relação ao tumor primário e 

discordância em relação ao tecido não tumoral. Este fato, não relatado 

previamente na literatura médica, tem sido demonstrado em outros 

tumores do aparelho digestivo, notadamente nos tumores de cólon   

(Italiano, Saint-Paul et al. 2005; Bralet, Paule et al. 2007; Deng, 
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Kurland et al. 2009). Neste tipo de tumor, a diferente expressão do 

EGFR pode, em parte, ser responsável pela ausência de resposta à 

terapia anti-EGFR. 

Resta saber se os linfonodos livres de tumor se apresentam 

livres da expressão do EGFR, o que poderia comprometer a sobrevida 

do pacientes. Na literatura médica pesquisada, não se encontrou 

estudo que tivesse realizado este tipo de análise no adenocarcinoma 

pancreático.  

Partindo do pressuposto de que o comportamento tumoral é 

fator crucial na sobrevida, a diferenciação tumoral, refletindo a 

imaturidade das células tumorais, está implicada na sobrevida dos 

pacientes com tumores de pâncreas. Os pacientes portadores de 

tumores bem diferenciados apresentam sobrevida estatisticamente 

maior que os portadores de tumores pouco diferenciados (Geer e 

Brennan 1993; Conlon, Klimstra et al. 1996; Sperti, Pasquali et al. 

1996; Sohn, Yeo et al. 2000). No presente estudo, esta assertiva não 

foi confirmada, juntamente com outras casuísticas, que não conferem à 

diferenciação este poder de associação (Cameron, Crist et al. 1991; 

Connor, Bosonnet et al. 2004; Han, Jang et al. 2006). Quanto à 

expressão do EGFR, alguns estudos sugerem haver associação entre 

a diferenciação tumoral e a expressão de EGFR (Tobita, Kijima et al. 

2003) e outros, não (Dong, Nio et al. 1998; Zhang and Yuan 2002; 

Ueda, Ogata et al. 2004; Tsiambas, Karameris et al. 2006). Na 
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presente trabalho, não foi encontrada associação entre a expressão do 

EGFR e a diferenciação tumoral. 

A invasão perineural, refletindo o neurotropismo das células 

tumorais, apresenta influencia na sobrevida dos pacientes (Takahashi, 

Ishikura et al. 1997). Esta característica do câncer do pâncreas se 

deve, em parte, à capacidade que o tumor tem de invadir e se 

disseminar pelo feixe nervoso em direção ao plexo celíaco e 

retroperitônio (Hirai, Kimura et al. 2002). Este crescimento em direção 

posterior tem sido associado ao acometimento da margem de 

ressecção tumoral; entretanto estudos realizados com marcadores 

moleculares têm evidenciado que a produção de neurregulinas nas 

terminações nervosas exerce papel trófico, orientando o crescimento 

do tumor em direção aos filetes nervosos. Mesmo que as margens de 

ressecção estejam livres de neoplasia, a migração de células em 

direção ao plexo celíaco seria a responsável pela recidiva local após a 

ressecção tumoral (Takahashi, Funahashi et al. 2004; Ito, Okada et al. 

2005; Ceyhan, Giese et al. 2006; Han, Zhang et al. 2007). Na presente 

casuística, demonstrou-se que a invasão neural apresenta correlação 

com a sobrevida na análise uni e multivariada, representado risco de 

morte duas vezes maior. Quando relacionada com a expressão do 

EGFR, não se encontrou associação estatística.  

No que tange à invasão vascular, alguns estudos mostraram 

que a invasão vascular  está associada à menor sobrevida; a sobrevida 
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mediana dos pacientes sem invasão vascular é de 20,6 meses e a dos 

pacientes com invasão vascular, 11,9 meses (Cameron, Crist et al. 

1991; Sperti, Pasquali et al. 1996; Wagner, Redaelli et al. 2004). Isto 

reflete a agressividade tumoral, porquanto a invasão perineural está 

associada à recorrência local, à invasão vascular e à disseminação 

hematogênica do tumor (Hirai, Kimura et al. 2002; Ceyhan, Giese et al. 

2006). No presente estudo, observa-se que 40 % dos pacientes com 

invasão vascular apresentaram expressão positiva na membrana 

celular para o EGFR, sem significância. Quanto ao gênero, 81% dos 

pacientes que apresentaram invasão vascular eram do gênero 

masculino, sendo esta a única variável que apresentou associação 

significativa. 

Na maior parte dos tumores do trato digestivo, a denominação 

de precoce aos tumores que apresentam os melhores prognósticos 

tem sido adotada na literatura médica. Em relação ao câncer do 

pâncreas, esta prerrogativa não parece ser adequada. Trede et al. 

(2001) observaram que apenas nove (2,9%) de seus 308 pacientes 

submetidos a ressecção preenchiam o critério de tumor precoce 

(menores que 2 cm, sem acometimento linfonodal); destes, apenas 

seis (1,9%) estavam vivos após 5 anos (Trede, Richter et al. 2001). Na 

presente casuística, cinco pacientes apresentaram tumores menores 

que 2 cm (media de 1,8cm). Destes, 60% eram tumores bem 

diferenciados e a expressão do EGFR foi negativa em 75% (3/4). A 
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sobrevida média foi de 29,3m (mediana de 24meses); um dos cinco 

pacientes apresentava margem de ressecção cirúrgica positiva.   

Já entre os sete pacientes que sobreviveram mais do que 5 

anos, seis  apresentavam tumores maiores que 2 cm: média de 4,8cm 

e mediana de 3,7cm. Embora possamos observar neste estudo que os 

pacientes nos estádios menos avançados tenham sobrevida maior, 

com diferença estatística, os pacientes que sobreviveram mais de 3 e 5 

anos foram heterogêneos quanto às variáveis patológicas; entretanto, 

apresentam em comum o fato de terem margem de ressecção sem 

acometimento neoplásico. 

Isto talvez seja reflexo do comportamento biológico do tumor em 

detrimento ao seu estádio, o que justificaria a busca de alternativas não 

cirúrgicas para o tratamento desta neoplasia, visto que a qualidade do 

tratamento cirúrgico oferecido parece ter atingido níveis aceitáveis. 

Cabe ressaltar que os sobreviventes de longo prazo (sobrevida 

maior que 5 anos) têm merecido consideração especial. Embora o 

estádio clínico tenha influência na sobrevida dos pacientes com CaPa , 

a heterogeneidade dos indivíduos que apresentam sobrevida maior 

que 5 anos é patente. Adham et al. (2008), numa série de 30 pacientes 

com sobrevida maior que cinco anos e menor que 20 anos (mediana 

de 7,3anos), que envolveu três diferentes hospitais franceses, 

observaram que 23 (76,6%) pacientes apresentaram tumores maiores 

que 2cm; 13 (43,3%) apresentavam acometimento linfonodal, 15 (50%) 
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e tumores moderadamente diferenciados. Entretanto todos haviam sido 

submetidos à ressecção R0. Esta última assertiva corrobora o fato de 

que, apesar de a agressividade tumoral ser uma característica 

importante, o papel do cirurgião é imprescindível (Adham, Jaeck et al. 

2008). Estudos norte-americanos também confirmam que um dos 

fatores implicados na sobrevida de longo prazo é a margem de 

ressecção livre de doença (Riall, Nealon et al. 2006; Ferrone, Brennan 

et al. 2008; Schnelldorfer, Ware et al. 2008; Katz, Wang et al. 2009). 

Na presente casuística, apenas sete pacientes sobreviveram 

mais que 5 anos (mediana de 69,6 meses). Destes, quatro (57,1%) 

eram mulheres, seis (85,7%) apresentavam tumores maiores que 2cm, 

dois (28,5%) apresentavam acometimento linfonodal, e em quatro 

(57,1) os tumores eram moderadamente diferenciados. Um fator 

presente em todos os pacientes foi a ressecção com margem livre de 

tumor (R0). Quanto à expressão de membrana do EGFR na membrana 

celular do tecido tumoral, 38,2% dos pacientes que faleceram em até 

cinco anos apresentaram expressão positiva, ao passo que em 

nenhum sobrevivente com mais de cinco anos a expressão era 

positiva, muito embora não houvesse diferença significativa. 

Recentemente, Moore et al. (2007) verificaram que o erlotinib, 

associado à gemcitabina, aumentou a sobrevida dos pacientes 

portadores de adenocarcinoma pancreático (Moore, Goldstein et al. 

2007). Este estudo fase III mostrou sobrevida aumentada de 22% em 
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relação ao grupo que não recebeu erlotinib; sobrevida de 1 ano de 

23% em comparação a 19%. 

Isto abriu oportunidades e esperanças no tratamento do 

adenocarcinoma pancreático. A terapia alvo ganhou confirmação 

clínica; como aconteceu com o adenocarcinoma de cólon em relação à 

mutação do gene K-ras, no carcinoma de mama em relação à 

superexpressão de HER2, talvez no CaPa o estudo das moléculas 

expressas ou dos genes ativados possa influir no tratamento adjuvante 

ou neoadjuvante. O estudo canadense (Moore, Goldstein et al. 2007), 

entretanto, não encontrou maior resposta à quimioterapia nos 

pacientes cujos tumores expressavam EGFR. Isto pode ter acontecido 

por alguns motivos. Primeiro, porque não houve preocupação em 

estudar somente os pacientes submetidos à ressecção cirúrgica, uma 

vez que pacientes com doença metastática foram incluídos; segundo, 

sabe-se que, em tumores avançados, a heterogeneidade tumoral pode 

variar, o que poderia levar ao crescimento de clones celulares 

diferentes do tumor primário; terceiro, não há descrição no estudo 

acerca da origem do tecido amostrado (se do tumor pancreático 

primário, se do tecido metastático, se do tecido linfonodal acometido), o 

que pode interferir no resultado. Por último, a metodologia do estudo 

utilizou outro critério para positividade na marcação da membrana.  

Os achados descritos no presente estudo abrem portas a novos 

estudos com intuito de avaliar a resposta ao tratamento com inibidores 
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da tirosinaquinase em um grupo seleto de pacientes, submetidos a 

tratamento com intuito curativo e cujos tumores apresentam 

positividade na marcação de membrana do EGFR. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Nas condições do presente estudo, pode-se concluir com as seguintes 

asseverações. 

 

1) O tecido pancreático não tumoral não superexpressou EGFR na 

membrana celular e no citoplasma.  

2) Não existe diferença na expressão citoplasmática do EGFR 

entre os tecidos não tumoral, tumoral e metastático linfonodal. 

3) A expressão do EGFR na membrana celular é 

significativamente maior nos tecidos tumoral e metastático 

linfonodal, quando comparados ao tecido não tumoral. 

4) Dentre os dados clinicopatológicos estudados, somente o 

gênero masculino foi associado a maior expressão do EGFR de 

membrana no tecido tumoral. 

5) A expressão do EGFR na membrana celular do tecido tumoral 

diminuiu significativamente a sobrevida dos pacientes. 
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APÊNDICE 2 
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APÊNDICE 3 

 
 
 Protocolo do Levantamento Retrospectivo dos Dados 

1) Nome:___________________________ 2) RGH:____________ 3) AP:__________ 

4) Tipo de Cirurgia:   (   ) GDP (   ) DPT (   ) PCC (   ) PT   

5) Veia Porta:  (   ) sim  (   ) não   6) Data da Cirurgia:___/___/______ 

 7) Idade:____    8) Gênero: (   ) masc  (   ) fem 

 9) Cor: (   )Branco  (   )Negro (   )Amarelo (   )Pardo 

10) Emagrecimento:  (   ) sim  (   ) não 11) Qto?:_____________________ 

12)Obstrução Gástrica: (   ) sim  (   ) não 13) Glicemia:__________________  

14) Bilirrubina:________  15) CEA:_______ 16)CA19-9:____ 

17) Dor abdominal: :  (   ) sim  (   ) não 18) Qto tempo:_________ 

19) ASA: (  ) I (  ) II (  ) III (  ) IV (  ) indisponível 

20) Local do tumor:_______________  21) Tamanho(cm):______________ 

22) Linf. comprometido: (   ) sim  (   ) não 23) Linf Dissec:________________ 

24) Inv Vasc: (   ) sim  (   ) não  25) Inv Neural:    (   ) sim    (   ) não 

26) Inv Linfática: (   ) sim  (   ) não 27) Congelação: (   ) sim   (   ) não 

 28) Tempo cirúrgico:_______  29) Transf. Sangue: (   ) sim  (   ) não 

30) Unidades de concentrado de hemáceas:___________  

31) Diferenciação: (  )bem  (   ) moderado (   ) pouco 32) T___ N___ M___  

33) Estadio:____________ 

34) Expressão do EGFR na membrana 

 Tecido não tumoral (    ) negativo (    ) +1 (   ) +2  (   )+3 

 Tecido tumoral  (    ) negativo (    ) +1 (   ) +2  (   )+3 

 Tecido metastático (    ) negativo (    ) +1 (   ) +2  (   )+3 

35) Expressão do EGFR no citoplasma celular 

 Tecido não tumoral (    ) 0 (    ) +1 (   ) +2  (   )+3 

 Tecido tumoral  (    ) 0 (    ) +1 (   ) +2  (   )+3 

 Tecido metastático (    ) 0 (    ) +1 (   ) +2  (   )+3 

36) Perman SNG: (   ) sim  (   ) não   37) Realiment (dia de PO):___________  

38) NPP: (   ) sim  (   ) não    39) ATB: (   ) sim  (   ) não 

40) Complicações: (   ) sim  (   ) não   

41)Fístula Pancreática: (   ) sim  (   ) não 42) Retardo Gástrico:    (   ) sim   (   ) não 

43) Infecção: (   ) sim  (   ) não  44) Sangramento: (   ) sim  (   ) não 

45) Alta PO:___    46) Data Alta:___/___/_____     

47) Reoperação: (   ) não  (   ) sim  causa ________________   
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48) Data Reop:___/___/_____     49) Óbito Hospitalar: (   ) sim  (   ) não   

50) Adjuvância: (   ) sim  (   ) não   

51) QT (   ) sim  (   ) não   

            (   ) 5-fu (   ) Lucovorin (   ) Genzar   (   ) Outro:_________________ 

             Sessões:__________________     Dose:______________________ 

52) RDT (   ) sim  (   ) não    Dose:______________________________________ 

53) QT e RDT: (   ) sim  (   ) não   

54) STATUS: (   ) Morto pela Doença    (   ) Vivo com a Doença  

                         (   ) Morto por Outras Causas  (   ) Vivo sem a Doença 

55) Data da Última Consulta/Contato: ___/___/_____ 

56) Data do Óbito: ___/___/_____ 

57) Telefone:_________________________ 
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APÊNDICE 4 
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APÊNDICE 5 
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APÊNDICE 6 
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APÊNDICE 7 
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APÊNDICE 8 
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APÊNDICE 9 
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APÊNDICE 10 
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APÊNDICE 11 
 
Sexo   1- masculino  2- feminino 

Raça   1- branca  2- negra  3- amarela 

Local do tumor 1- cabeça  2- corpo/cauda 

Cirurgia  1- gdp   2- dpt    3- pcc 4-pt 

Ressecção veia porta  0- ausente  1- presente 

Diferenciação  1- bem   2- moderadamente   3-pouco 

Linfonodo  0- sem acom.  1- acometido 

Invasão vascular 0- ausente  1- presente 

Invasão neural 0- ausente  1- presente 

Veia porta patologia 0- ausente  1- presente 

Margem  0-livre   1-acometida 

Margem pancreática 0-livre   1-acometida 

Margem coledociana 0-livre   1-acometida 

Óbito pela doença 0- não    1- sim 

Expressão  0- ausente  1- presente 
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