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TEIXEIRA R A P. Fatores clínicos e biológicos para recidiva em tumores de Wilms
localizados [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2005. 129p.

O tumor de Wilms (TW) é paradigma do sucesso do tratamento do câncer
na infância, com índices de cura próximos de 90%. Apesar disso, 15% dos
pacientes apresentam recidiva, sendo que em 40% das vezes ela ocorre naqueles
classificados como de baixo risco por apresentarem estádios localizados com
histologia favorável (HF). Revisamos 122 casos de TW unilaterais e localizados
(estádios I e II), com histologia favorável, diagnosticados entre julho de 1976 e
fevereiro de 2001, submetidos a nefrectomia sem quimioterapia prévia. Os
objetivos foram avaliar nesses pacientes as variáveis clínicas idade por ocasião do
diagnóstico, peso do tumor, sexo e estádio para todos os pacientes, e as variáveis
de microestadiamento, invasão da cápsula tumoral, do seio renal e dos vasos
intra-renais, e a presença de pseudocápsula inflamatória, somente nos pacientes
classificados como estádio I, e correlacioná-las com recidiva ou óbito. Também
analisamos as variáveis biológicas TP53 e glicoproteína-P (gpP) por estudos
imunoistoquímicos, procurando correlacioná-las com a presença de recidiva. A
idade média ao diagnóstico foi de 39,2 meses (variando de 3 a 144 meses). Foram
analisados 51 meninos e 71 meninas. O peso tumoral apresentou média de
572,75 gramas. Setenta e quatro casos foram classificados como estádio I e 48
como estádio II. Recaída tumoral foi encontrada em 19 (15,6%) pacientes, 10 em
estádio I e 9 em estádio II, sendo em 14 pacientes pulmonar, 3 local e 2
combinadas. Destes, 10 (52,6%) estão vivos, 7 com recidiva pulmonar, e 3,
recaída local. Dos 40 casos selecionados para os estudos imunoistoquímicos (28
sem recidiva, 12 com recidiva), observamos a positividade para o TP53 em
apenas 1 caso pertencente ao grupo recidivado. Em relação à detecção da gpP,
observamos positividade em 18/40 (45%) pacientes, sendo 10/12 (83,3%) em
pacientes recidivados, e 8/28 (28,6%) em pacientes não recidivados, sendo que,
utilizando uma pontuação para analisar a força dessa positividade, não houve
diferença estatisticamente significativa (p = 0,150). Nos 24 casos de TW estádio I
analisados para as variáveis de microestadiamento, encontramos 2 ou mais
variáveis positivas em 3/6 (50%) que recidivaram, contra 0/18 não recidivados,
diferença essa estatisticamente significativa (p= 0,01). Ao comparar os fatores de
prognóstico com a curva de sobrevida global e livre de recaída, apenas o peso
tumoral maior de 550 gramas foi associado a uma chance maior de recidiva e
óbito, permanecendo estatisticamente significativo para recaída em análise
multivariada. Nosso estudo chama a atenção para a importância do peso tumoral
como fator de prognóstico para os TW localizados com HF e da determinação das
variáveis de microestadiamento nos TW E-I com HF. Os resultados também
demonstram não existir correlação dos fatores biológicos TP53 e gpP com o
prognóstico para os pacientes com TW de HF.
Descritores: 1. Nefroblastoma   2.Genes p53 3. Proteína p53  4. Glicoproteína-P
5.Recidiva 6. Prognóstico



TEIXEIRA RAP. Clinical and biological factors for relapse in localized Wilms' tumor
[Thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005.
129p.

        Wilms’ tumor (WT) is a paradigm of success in the treatment of childhood
cancer, with cure rates near 90%. Despite that, 15% of patients will relapse, 40%
of the cases of relapse occurring in patients classified as low risk with localized
disease and favorable histology (FH). We have reviewed 122 cases of unilateral
localized WT (stages I and II) with FH diagnosed between July 1976 and February
2001 who received nephrectomy without prior chemotherapy. Our aims were to
assess the clinical features, i.e. age at diagnosis, tumor weight, gender, and stage,
in all studied patients, and the microsubstaging variables, i.e. invasion of tumor
capsule, sinus invasion, tumor in intrarenal vessels, and the presence of an
inflammatory pseudocapsule, only in stage I patients, and to correlating them with
relapse and death. We also have studied the biological features TP53 and P-
glycoprotein (gpP) using immunohistochemical analysis and correlated them with
relapse. The mean age at diagnosis was 39.2 months (range, 3 to 144 months).
There were 71 girls and 51 boys. The mean tumor weight was 572.5 g. Seventy-
four cases were classified as stage I, and 48 as stage II. Tumor relapse was found
in 19 (15.6%) patients, 10 in stage I and 9 in stage II, among which 14 were
pulmonary, 3 were local, and 2 were combined. Ten (52.6%) patients are alive, 7
with pulmonary relapse and 3 with local relapse. Forty cases were selected for
immunohistochemical studies (28 without relapse and 12 with relapse). We found
TP53 expression in only one case that belongs to the relapsed group. In our results
analysis we found gpP expression in 18/40 (45%) patients, 10/12 (83.3%)
occurring in relapsed patients and 8/28 (18,6%), in patients without relapse. On the
other hand, using a score to assess the strength of gpP positivity, we did not found
any statistical significant difference (p=0.150). In the 24 cases of favorable stage I
patients assessed for the microsubstaging features, we found 2 or more positive
variables in 3/6 (50%) of relapsed patients in contrast with 0/18 of no relapsed
patients, and this difference was statistically significant (p = 0.001). Comparing
prognosis factors with overall survival and relapse free survival, only the tumor
weight over 550 g was associated with an increased chance of relapse and death,
and its strength was confirmed by multivaried analysis. This study draws attention
to the importance of tumor weight as a prognosis factor for localized favorable
histology WT and the importance to assess the microsubstaging features in stage I
favorable histology WT. Besides that, our results did not show any correlation
between the biological factors TP53 and gpP and the prognosis in patients with FH
WT.

Descriptors: 1.Nephroblastoma   2. p53 Genes  3. Protein  p53
 4. P-Glycoprotein   5. Recurrence    6. Prognosis
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1. INTRODUÇÃO

O tumor de Wilms (TW), identificado há mais de um século pelo notável

cirurgião alemão CARL MAX WILMS (Wilms, 1899), também conhecido como

embrioma renal ou nefroblastoma, é exemplo marcante de neoplasia maligna em

que se comprovou o sucesso do tratamento do câncer na infância.  É a neoplasia

renal mais freqüente e o segundo tumor sólido extracraniano mais comum da faixa

etária pediátrica, correspondendo a 6 a 7% das neoplasias malignas (Breslow et

al., 1993). Sua incidência é de 8,1 casos por milhão de crianças brancas com

menos de 15 anos de idade, com 650 casos novos por ano nos Estados Unidos

(Gurney et al., 1995). Acomete principalmente crianças entre 3 e 4 anos de idade

e manifesta-se, na maioria das vezes, como massa abdominal que pode ser

percebida pelos pais ou detectada em exames médicos rotineiros (Green et al.,

1996). Os sintomas costumam ser dor abdominal, hipertensão arterial, hematúria

macro ou microscópica, febre, adinamia e perda de peso. Em 6% das vezes

apresenta-se bilateralmente e, em 7 a 18%, associa-se a anomalias congênitas,

principalmente aniridia, hemi-hipertrofia e a malformações geniturinárias

(Kalapurakal et al., 2004).

No diagnóstico, os exames de imagem mais importantes são a ultra-

sonografia abdominal, que possibilita distinguir massas renais de extrarrenais,

complementada pela tomografia computadorizada (TC) do abdome, de modo a

permitir uma visão maior da anatomia da região, a ajudar no diagnóstico da

existência de doença contralateral e a avaliar a função renal (Goske et al., 1999).

Também é mandatória a realização de radiografia simples de tórax por ocasião do
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diagnóstico, para excluir metástases pulmonares, presentes em 10 a 15% dos

casos (Petruzzi e Green, 1997).

 Atualmente, mais de 85% dos pacientes sobrevivem quatro anos após a

data do diagnóstico, esta dramática melhora na sobrevida tendo resultado dos

avanços das técnicas cirúrgicas, da utilização da radioterapia e da disponibilidade

de agentes quimioterápicos altamente efetivos, principalmente a vincristina e a

actinomicina-D, empregadas no tratamento de todos os pacientes portadores de

TW, e a doxorrubicina, adicionada nos casos de estádio mais avançado (Wiener et

al., 1998). O extraordinário sucesso no tratamento do TW deve ser atribuído

também aos estudos clínicos randomizados conduzidos por grupos cooperativos

multidisciplinares, principalmente o National Wilms Tumor Study (NWTS) nos

Estados Unidos e no Canadá, e a Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique

(SIOP) na Europa (Neville e Ritchey, 2000; Graf et al., 2000), cabendo destacar,

no Brasil, os trabalhos conduzidos pelo Grupo Cooperativo Brasileiro para

Tratamento do Tumor de Wilms (GCBTTW) (de Camargo et al., 1994).

Os dois principais grupos cooperativos (NWTS e SIOP) diferem na

abordagem terapêutica inicial, pois, enquanto o NWTS preconiza a nefrectomia

seguida de quimioterapia e radioterapia, conforme a classificação histológica e o

estadiamento, a SIOP recomenda o tratamento quimioterápico pré-operatório,

seguido da cirurgia e quimioterapia e/ou radioterapia, de acordo com o tipo

histológico e estadiamento determinados pela resposta do tumor à quimioterapia

pré-operatória (Neville e Ritchey, 2000).

Não obstante estes expressivos avanços, 10 a 15% dos portadores de TW

apresentarão recorrência da enfermidade após o tratamento inicial (Pinkerton et
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al.,1991; Miser e Tournade, 1995; Petruzzi e Green, 1997), com a presença de

doença avançada por ocasião do diagnóstico ou a ocorrência do tipo histológico

anaplásico sendo os principais indicadores de um prognóstico mais reservado

(Faria et al., 1996). A maior idade dos pacientes na época do diagnóstico e o peso

do tumor maior que 550 g também estão associados à chance maior de recidiva

(Breslow et al., 1991; de Camargo, 1996; Pritchard et al., 2003). Além disso, há

maior chance de recidiva em pacientes com doença localizada e classificada como

estádio I, que evidenciam dois ou mais achados histopatológicos denominados por

Weeks et al. (1987) como variáveis de microestadiamento (invasão da cápsula

renal, do seio renal, dos vasos intra-renais e presença de pseudocápsula

inflamatória).

A anaplasia, embora rara (4 a 5% dos TW), responde por 30% dos óbitos

(Beckwith et al., 1996). Contudo, 60% das recidivas ocorrem em casos de

histologia favorável e, um número não desprezível, naqueles classificados como

de baixo risco (estádios I e II). Estes pacientes, inexplicavelmente, não respondem

ao tratamento clássico para TW, corroborando a hipótese de que outros fatores de

prognóstico, clínicos, patológicos e moleculares, possam ser determinantes de tal

evolução desfavorável (Wiener et al., 1998). A identificação desses fatores

permitiria estratificar tais pacientes num grupo de maior risco para recidiva, para o

qual o tratamento deveria ser intensificado.

Na última década observou-se um avanço na compreensão da biologia do

TW, principalmente com a identificação de mutações em certas regiões de

cromossomos, especificamente em 16q, 1p e 22q, que foram associadas a um

pior prognóstico (Grundy et al., 1998; Pritchard et al., 2000). Achados como a
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perda de heterozigose dos cromossomos 1p e 16q já foram utilizados nos estudos

do NWTS-5 como marcadores de uma maior chance de recidiva, com a

conseqüente estratificação dos correspondentes pacientes para receberem

tratamento quimioterápico mais intenso (Wiener et al., 1998). Também houve um

grande progresso na identificação de fatores biológicos graças à utilização de

métodos imunoistoquímicos, estudos tendo demonstrado hiperexpressão de

proteínas identificadas por esses métodos como, entre outras, as relacionadas a

mutações do gene de supressão do tumor TP53 e à identificação da P-

glicoproteína (gpP) associada ao gene de múltipla resistência a drogas (MDR-1),

que parecem estar relacionadas a  evoluções desfavoráveis do TW (Sola et al.,

1994; Govender et al.; 1998).

Desde sua identificação em 1979, as mutações do gene de supressão do

tumor TP53, que na sua forma “selvagem” parece agir como um guardião do ciclo

celular na transição G1/S, estão entre as alterações genéticas mais comumente

associadas à oncogênese no ser humano, incluindo neoplasias de cólon, mama,

pulmão e cérebro (Batsakis e El-Naggar, 1995). Na presença de lesão na estrutura

do DNA, os níveis da proteína p53 aumentam e bloqueiam a replicação de DNA,

levando a uma parada em G1 e impedindo que as células lesadas entrem na fase

S do ciclo celular a fim de possibilitar o reparo do DNA. Além disso, o gene TP53,

pela superexpressão de sua proteína em G1, parece possuir atividade

antiproliferativa, de modo a induzir a morte celular programada (apoptose) na

presença de um insulto genotóxico, habilidade esta muito mais importante na

capacidade de induzir a supressão do tumor do que a conquistada pelo bloqueio

do ciclo celular (Clarke et al., 1993; Lowe et al.,1993). Embora as mutações do
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gene TP53 sejam raramente encontradas no TW, estudos têm demonstrado

positividade para tais mutações nas células tumorais anaplásicas e também em

outros componentes histológicos, correlacionando a maior expressão do gene

TP53 mutante nas crianças portadoras de TW (demonstrável por métodos

imunoistoquímicos ou de biologia molecular) com a ocorrência mais freqüente de

recidivas e evolução clínica desfavorável na maioria das vezes, inclusive para

óbito (Cheah et al., 1996; Lahoti et al., 1996; Kusafuka et al., 1997; Govender et

al., 1998; Teixeira, 2000; Sredni et al., 2001).

Há vários mecanismos de resistência a drogas, mas, certamente, o mais

conhecido e estudado é o relacionado ao gene MDR1 (multidrug resistence gene),

que se localiza no braço longo do cromossomo 7, banda q21.1, e codifica uma

glicoproteína de membrana com 1.280 aminoácidos e peso de 170 kDa, a

denominada  glicoproteína P 170 (gpP) (Ueda et al., 1986; Callen et al., 1987). A

gpP afeta a concentração intracelular dos agentes quimioterápicos, atuando como

uma bomba de efluxo ao diminuir o acúmulo intracelular de vários tipos de drogas

quimioterápicas, como a vincristina, actinomicina D e a doxorrubicina, empregadas

para o tratamento de muitas neoplasias malignas e classicamente utilizadas no

tratamento do TW (Sola et al., 1994).

Esta resistência intrínseca ou adquirida ao tratamento com uma ou mais

drogas quimioterápicas, em decorrência da hiperexpressão da gpP, já foi

demonstrada em outros tumores pediátricos, como o neuroblastoma, o

rabdomiossarcoma, o retinoblastoma e o osteossarcoma, casos em que esta se

associa a um pior prognóstico e a uma chance maior de recidiva (Chan et al.,

1991; Serra et al., 2003). Há estudos que correlacionam a expressão da gpP com
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evoluções desfavoráveis mesmo em nefroblastomas com histologia favorável

(HF), em estádios localizados, tanto quando sua positividade se dá nos

componentes tumorais clássicos, como quando aparece nas células endoteliais

dos capilares intratumorais (Sola et al., 1994; Camassei et al., 2002). Apesar da

existência de inúmeros trabalhos que analisam os fatores de prognóstico clínico,

histológico e imunoistoquímico no TW, não há estudos que contemplam todas

essas variáveis de prognóstico, especificamente nos TW localizados (estádios I e

II), que são os enfocados neste trabalho.

Foram estas as principais questões, associadas à possibilidade de dar

continuidade à dissertação de mestrado, que motivaram o presente estudo.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 HISTÓRICO

A primeira descrição do tumor de Wilms (TW) data de 1793, quando John

Hunter, estudou um espécime de TW bilateral sem desconfiar do seu

verdadeiro diagnóstico (Beckwith, 1986). Vinte quatro anos após, Thomas F.

Hance, em seu manuscrito “Case of Fungus Haematodes of the Kidnies”

(Rence, 1814), descreveu um TW com acometimento do rim esquerdo de uma

menina de 17 meses.

Foi, porém, em 1899, que o médico alemão CARL MAX WILMS, publicou

sua memorável monografia “Die Michesgeschwultse der Niere”, deixando a

indelével marca de seu nome associado à história da oncologia pediátrica. Na

citada publicação, Wilms fez uma revisão dos trabalhos sobre tumores renais

da infância realizados por outros autores que o precederam (Rance, 1814; Van

Der Byl, 1856; Von-Eberth, 1872; Doderlein e Birch-Hirschfeld, 1874; Osler,

1879) e descreveu sete casos de sua experiência, tecendo considerações sobre

a histogênese dos nefroblastomas e correlacionando-os ao desenvolvimento do

rim. A partir de então, seu nome ficou ligado definitivamente à história da

mencionada neoplasia, que passou a ser denominada e conhecida como

TUMOR DE WILMS (Coopes-Zantinga e Coopes, 1999).

O TW era uma doença de evolução quase sempre fatal até a década de

1930. As primeiras nefrectomias por tumor renal efetuadas em crianças foram
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realizadas em 1876 e descritas na revisão de Döderlein e Birch-Hirschfeld em

1894. A partir de 1938, quase 70 anos após a primeira nefrectomia para o

tratamento de TW em crianças, o cirurgião norte-americano William Ladd

padronizou a técnica cirúrgica que permitia a remoção do tumor sem causar

disseminação e sem danificar as estruturas adjacentes, o que permitiu a

elevação dos índices de cura para mais de 20% (Ladd e White, 1941).

Apesar de Friedlander, já em 1916, haver demonstrado a sensibilidade

do TW à radioterapia, foi somente a partir de 1950, com a associação da

nefrectomia à radioterapia — procedimento terapêutico pós-operatório que,

então, passou a ser rotineiramente aplicado —, que a taxa de sobrevida

superou o patamar dos 50% (Gross e Neuhauser, 1950).

Em 1956, Farber et al. utilizaram pela primeira vez a actinomicina D para

tratamento do TW. Nos anos 1960, o grupo de oncologistas da Pediatric

Division of the Southwest Cancer Chemotherapy Group conseguiu uma

significativa regressão da doença metastática pelo uso da vincristina, e, em

1966, 10 anos após a demonstração da sensibilidade do TW à actinomicina D,

ela foi definitivamente incorporada no tratamento do TW não metastático (Sutow

et al., 1963; Farber et al., 1966). No início dos anos 1970, foi demonstrada a

sensibilidade do TW ao antracíclíco doxorrubicina, que, apesar de sua

cardiotoxicidade, passou a ser incorporado ao esquema quimioterápico junto às

outras duas drogas clássicas (vincristina e actinomicina D), mas somente nos

casos de doença extensiva ou metastática, o que possibilitou um progresso
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notável e permitiu que os índices de mortalidade caíssem a níveis menores que

20% (Bellani et al., 1975).

Portanto, já no final da década de 1960, e desde então, como já

havíamos mencionado, principalmente devido à formação de grupos

cooperativos multidisciplinares para o tratamento do tumor de Wilms, como o

National Wilms Tumor Study (NWTS) nos Estados Unidos e no Canadá em

1969, e a Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique (SIOP) na Europa em

1971, que a sobrevida das crianças portadoras de TW tem melhorado

consideravelmente em decorrência da associação da cirurgia, radioterapia e

quimioterapia. Nesses últimos 35 anos, os avanços terapêuticos foram

tamanhos que, pode-se dizer, atualmente, a doença é passível de cura em mais

de 90% das crianças afetadas, a ponto de o TW constituir-se em paradigma de

sucesso no tratamento do câncer na infância (Kalapurakal et al., 2004), como

também já foi realçado.

2.2 EPIDEMIOLOGIA

A incidência do tumor de Wilms é de 8 casos por milhão em menores de

15 anos, correspondendo de 5 a 7% das neoplasias malignas, 10% dos

tumores sólidos malignos e 98% dos cânceres renais que incidem na infância,

sendo diagnosticados por volta de 650 novos casos a cada ano na América do

Norte (Breslow et al., 1993).

Até o início da década de 1970, a incidência era considerada mais ou

menos igual em todo o mundo, a ponto de ser tomada como um índice do tumor
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na infância para os registros de câncer (Innis, 1972; Innis, 1973). No início dos

anos 1980, porém, verificou-se que isso não correspondia à realidade, tendo

sido constatada uma incidência maior do TW na Escandinávia, Brasil e Nigéria,

e menor no Japão, Índia e Singapura (Breslow e Langholz, 1983). Tal incidência

parece variar mais em decorrência das diferentes etnias do que de fatores

geográficos, ocorrendo menos nas populações asiáticas, de modo intermediário

nas caucasóides, e mais nas populações negras (Breslow et al., 1993; Petruzzi

e Green, 1997). A incidência em determinadas regiões parece variar também

em relação ao sexo, os maiores coeficientes de incidência para o sexo

masculino tendo sido encontrados em Zimbabwe-Harare (17,4/milhão), e para o

feminino, na Croácia (17,7/milhão), superiores aos índices também altos

encontrados no município de São Paulo com, respectivamente, 11,1/milhão e

12,6/milhão (Pastore et al., 1998; Mirra et al., 2004).

Embora a maioria dos registros mundiais para o TW indique uma relação

entre os sexos próxima de 1:1, nos EUA foi constatada a incidência 22% maior

no sexo feminino (Breslow et al., 1993) de TW unilateral. Uma incidência maior

em meninas também foi observada nas formas bilaterais sincrônicas nas

populações norte-americana e européia (Coppes et al., 1989).

Em 80% dos casos o TW se manifesta antes dos cinco anos de idade, na

maioria dos pacientes o diagnóstico sendo feito entre os três e quatro anos

(Breslow et al., 1988).  A idade, por ocasião do diagnóstico, parece variar de

acordo com alguns fatores como: sexo, ocorrendo seis meses mais tarde nas

meninas do que nos meninos; raça, surgindo em média aos 41 meses em
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negros, 37 meses em brancos, e 30 meses nos asiáticos, sendo que os

tumores bilaterais surgem mais cedo que os unilaterais (Heuch et al., 1996;

Petruzzi e Green, 1997). Cerca de 6% dos pacientes acometidos por TW têm

doença bilateral na ocasião do diagnóstico (TW bilateral sincrônico), enquanto

que 1% desenvolve nova doença no rim contralateral após tratamento do TW

unilateral (TW bilateral metacrônico), e 10% apresentam doença unilateral

multicêntrica (Petruzzi e Green, 1997). Estima-se que a ocorrência de casos de

TW familiar varia entre 1 e 2,5%, sendo que a doença bilateral incide em 16%

dos casos familiares, em oposição a 6 a 7% dos casos esporádicos

(Matsunaga, 1981). Raramente o TW incide em adultos, com menos de 300

casos relatados na literatura (Arrigo et al., 1990; Terenziani et al., 2004).

Vários estudos tipo caso-controle têm sido efetuados para analisar a

influência de condições ambientais como possível causa do TW, porém, devido

ao pequeno número de casos e à inconstância dos padrões de exposição, tais

estudos não têm sido conclusivos. Parece, no entanto, que os fatores de maior

relevância estariam ligados à prévia exposição dos pais a agentes tóxicos como

chumbo, pesticidas e herbicidas (Sharpe et al., 1995; Fear et al., 1998).

Em estudo realizado pelo Children’s Cancer Group, Yeazel et al. (1997),

verificaram aumento significativo na incidência de TW em crianças maiores de

dois anos de idade e que, por ocasião do nascimento, pesavam mais de quatro

quilos. Além disso, o TW apresenta nítida associação (13 a 28% dos casos)

com anomalias congênitas, particularmente do aparelho geniturinário

(criptorquidia, hipospádia, hermafroditismo e disgenesias gonadais), bem como
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aniridia e hemi-hipertrofia, sendo que, nestes casos, aparecem mais

comumente nos tumores bilaterais (Breslow e Beckwith, 1982; Coppes et al.,

1989).  O TW também tem sido associado a distúrbios de supercrescimento,

como a síndrome de Beckwith-Wiedemann (gigantismo, macroglossia, hemi-

hipertrofia, onfalocele, visceromegalias, microcefalia e eventração

diafragmática) e a outras síndromes, como as de Perlmann, Sotos, Simpson-

Golabi-Behmel, Denys-Drash (genitália ambígua e insuficiência renal

progressiva), WAGR (aniridia, retardo mental e anomalias geniturinárias), bem

como a anomalias do sistema nervoso central e músculo-esquelético (Petruzzi e

Green, 1997).

2.3 GENÉTICA

O tumor de Wilms também constitui importante modelo para o estudo de

mecanismos da carcinogênese. Inicialmente, admitia-se que sua origem era

semelhante ao do retinoblastoma, doença na qual cerca de 10% dos pacientes

com tumores esporádicos unilaterais e todos com tumores bilaterais,

apresentam mutação germinal, a neoplasia originando-se ao ocorrer um

segundo evento (Knudson e Strong, 1972).

A gênese do TW, porém, tem-se mostrado mais complexa. O TW parece

ocorrer quando células mesenquimais pluripotentes, presentes no rim em

desenvolvimento, param de se diferenciar para glomérulos ou túbulos,

continuando, porém, a proliferar. A presença do TW em algumas síndromes,
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especialmente nas de WAGR e de Beckwith-Wiedemann, possibilitou o início

das investigações sobre o papel da Genética na etiologia do tumor (Huff, 1998).

Três anormalidades cromossômicas distintas parecem estar associadas ao

TW. A primeira delas foi demonstrada através da análise do cariótipo de certos

pacientes com aniridia, retardo mental e TW, que revelou deleções

constitucionais na parte distal do braço curto do cromossomo 11, banda 13,

onde foi localizado e clonado um gene de supressão do tumor, denominado

WT1, que codifica um fator de transcrição essencial para o desenvolvimento

normal dos rins e gônadas (Call et al., 1990).  Essas mutações inativadoras da

linha germinal do gene WT1 são as responsáveis por 10 a 14% dos casos de

TW esporádico. Embora o nefroblastoma possa se desenvolver em decorrência

de mutações em outras regiões cromossômicas, o WT1 é o único gene que,

após ter sido clonado, comprovadamente inibe o crescimento do tumor.

Conseqüentemente, outros loci foram suspeitados, um dos quais

identificado como WT2, também no braço curto do cromossomo 11 e localizado

na posição 11p15, que é telomérica à do WT1 (Coppes et al., 1994). Os loci

localizados no WT2, não só apresentam este segundo gene TW-supressor

como também o gene que causa a síndrome de Beckwith-Wiedemann, doença

freqüentemente associada ao TW (Koufos et al., 1989).

Recentemente, foram identificadas duas outras anormalidades

cromossômicas associadas à predisposição familiar para o TW: a FWT1,

localizada no braço longo do cromossomo 17, e a FWT2, no braço longo do

cromossomo 19. Embora raras, e presentes em apenas 1,5% dos pacientes
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com TW, essas anormalidades cromossômicas foram encontradas em

pacientes de mesmas famílias (Coppes e Pritchard-Jones, 2000).

Outros estudos correlacionaram certas alterações citogenéticas

encontradas no TW mais ao prognóstico do que à gênese do tumor, como a

perda alélica do braço longo do cromossomo 16 em 17% dos casos, e do braço

curto do cromossomo 1 em 11% (Grundy et al., 1994; Grundy et al., 2005).

Ambas perdas alélicas parecem estar associadas a uma chance maior de

recidiva, principalmente nos estádios localizados classificados como histologia

favorável (Grundy et al., 2005). Mais recentemente, Bown et al. (2002), ao

analisarem as várias anormalidades citogenéticas em crianças com TW

tratadas pelo U.K. Children’s Cancer Study Group, constataram que a

monossomia do cromossomo 22 foi a principal alteração associada a um pior

prognóstico. Vários autores têm correlacionado o conteúdo de DNA ao

prognóstico do TW, principalmente com o achado de hiperdiploidia associada a

tumores anaplásicos, variante histológica de evolução desfavorável (Douglass

et al., 1986; Kumar et al., 1989). Também existe uma forte correlação entre o

achado de anaplasia e a presença de mutações do gene supressor TP53

(Malkin et al., 1994).

2.4 QUADRO CLÍNICO

A apresentação clínica inicial mais comum do TW corresponde à

descoberta de uma massa abdominal assintomática, freqüentemente

encontradas pelo pediatra num exame físico de rotina ou, ocasionalmente,
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notada pelos pais. (Odone et al., 1983).  Outros sintomas associados, como dor

abdominal, astenia, vômitos, ou uma combinação desses sintomas, aparecem

em 30% dos pacientes (Green et al., 1996). A hipertensão arterial é observada

em cerca de 25% dos casos no momento do diagnóstico, podendo ser

decorrente da elevação dos níveis de renina plasmática, ou, provavelmente, de

isquemia renal secundária à compressão da artéria renal pelo tumor, e,

indiretamente, pela compressão do parênquima renal dentro da cápsula, ou

então, de eventual fístula arteriovenosa intra-renal (Mastroti, 1991).

 Aproximadamente, 30% dos pacientes apresentam hematúria, em 25%

das vezes macroscópica,  resultante da invasão do tumor na pelve renal ou no

ureter (Ledlie et al., 1970; Wiener et al., 1998). Varicocele, hepatomegalia,

ascite e insuficiência cardíaca congestiva ocorrem em menos de 10% de

pacientes, relacionadas à presença de trombos tumorais na veia renal, na veia

cava inferior ou no coração, com localização intra-atrial (Ritchey et al., 1988).

Podem estar ainda presentes outras alterações, embora mais raras, tais

como aumento da secreção de hormônio adrenocorticotrófico, a elevação dos

níveis séricos de eritropoetina e a hipercalcemia, esta última estando mais

freqüentemente associada ao nefroma mesoblástico e ao tumor rabdóide

maligno do rim (Coppes, 1993). Também descreve-se, em menos de 10% dos

casos, a associação (de mecanismo ainda obscuro) do TW com distúrbios de

coagulação, principalmente com a doença de von Willebrand adquirida (Coppes

et al., 1992; Leung et al., 2004).
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2.5 EXAMES COMPLEMENTARES

Os exames laboratoriais complementares deverão incluir, inicialmente,

hemograma completo, provas de função hepática, de função renal, urinálise e

dosagem de cálcio sérico.

Os exames de imagem são úteis para demonstrar a presença de tumor

renal, uni ou bilateral e, também, as condições de permeabilidade da veia cava

inferior e eventuais  metástases pulmonares (Green et al., 1996).

A ultra-sonografia abdominal (USGA) constitui o exame de escolha para

a avaliação inicial de tumores no abdome, devido à facilidade de sua execução,

menor custo, ausência de necessidade de sedação do paciente e por permitir o

diagnóstico diferencial entre lesões renais sólidas e císticas, como também

entre tumores intra e extra-renais. Outra vantagem específica da USGA é

possibilitar a verificação de trombos nas veias renal e cava inferior, presentes

em 4% dos casos de TW (Ritchey et al., 1988).

A tomografia computadorizada (TC) fornece visão mais detalhada da

anatomia abdominal e do tumor, sendo que, quando associada ao uso de

contraste intravascular, permite visualizar qual a parte remanescente

funcionante do rim e delimitar melhor os limites do tumor, bem como avaliar o

rim contralateral. Mas, conquanto seja excelente método para visualizar a

presença de tumor no rim contralateral, a TC não substitui a exploração

cirúrgica para esta finalidade, além de não ser eficiente para excluir invasão

vascular. Ressalte-se que estudos do NWTS-4 mostraram que 7% dos casos
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de TW sincrônico bilateral não foram identificados pelos métodos de imagem

pré-operatórios (Wiener et al., 1998).

A ressonância nuclear magnética (RNM) apresenta, como principal

vantagem, a possibilidade de avaliar a extensão e possível invasão do tumor

na veia cava inferior, que a USGA com doppler não permite excluir. Além disso,

parece ser útil na diferenciação entre restos nefrogênicos (RN) e TW.  Porém,

em virtude de seu alto custo, da necessidade de sedação e da ineficácia para

avaliação da função renal, a RNM é pouco utilizada, seu papel como recurso

diagnóstico do TW merecendo ainda ser melhor estabelecido (Rohrscheneider

et al., 1998).

A urografia excretora, que, historicamente, foi o exame de escolha na

avaliação do TW e no diagnóstico diferencial com neuroblastoma, com a

clássica apresentação de imagens de distorção do sistema pielocalicial ou de

exclusão renal, cedeu sua posição de importância para a TC contrastada

(Wiener et al., 1998).

Metástases hematogênicas são observadas em 10 a 15% dos pacientes

por ocasião do diagnóstico, sendo o pulmão (85%), o fígado (7%), ou ambos

simultaneamente (8%), as sedes mais freqüentes (Petruzzi e Green, 1997). Por

isto, todos os pacientes portadores de TW devem ser submetidos à radiografia

simples de tórax.  Há controvérsias sobre o uso de TC do tórax em pacientes

com radiografia torácica normal, pois a presença de metástases identificadas

somente na TC do tórax não altera o prognóstico das crianças tratadas de

acordo com a extensão do tumor renal (Babyn et al., 1995). Por outro lado,
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estudos de Wilimas et al., em 1988, demonstraram recorrência da doença em

40% dos TW de HF com metástase pulmonar identificada somente na TC de

tórax, casos em que a radioterapia de tórax não havia sido realizada. Owens et

al., em 2002, em estudo do UKCCSG, demonstraram uma chance maior de

recidiva para os pacientes com estádio I tratados só com vincristina, nos

portadores de nódulos pulmonares detectados somente pela TC de tórax.

Metástases hepáticas podem ser evidenciadas por TC de abdome e

USGA, sendo, porém, melhor identificadas durante o ato cirúrgico. A avaliação

de possíveis metástases ósseas pela cintilografia, e de metástases cerebrais na

TC de crânio, deve ser reservada para os sarcomas de células claras e para o

tumor rabdóide maligno renal (Wiener et al., 1998).

2.6  ANATOMIA PATOLÓGICA

(a) MACROSCOPIA

Macroscopicamente, o TW é geralmente um tumor solitário, esférico e

delimitado por uma pseudocápsula que pode comprometer o rim, parcial ou

totalmente. Em 12% dos casos, o TW pode apresentar-se de forma multifocal

dentro de um único rim. Ao corte, apresenta abaulamento depressível e

coloração cinza-esbranquiçada, com focos de hemorragia e necrose, ou

formações císticas e, menos freqüentemente, calcificações (Schmidt e

Beckwith, 1995).

(b) MICROSCOPIA
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Derivado do blastema metanéfrico primitivo, o TW apresenta diversidade

histológica com importantes conotações de prognóstico. Em sua forma clássica,

é característica a presença de células blastematosas, epiteliais e mesenquimais

(tumor embrionário trifásico) em proporções variáveis, com diversidade tanto de

arranjo arquitetural como de graus de diferenciação (Beckwith, 1983). Quando a

presença de um dos três tipos celulares supracitados for igual ou maior do que

65% na constituição do tumor, tal componente é considerado predominante.

Os casos de TW monofásico, com a presença apenas do componente

blastematoso, costumam ser bastante invasivos, tornando difícil o diagnóstico

diferencial com outros tumores de células pequenas e redondas, tais como o

neuroblastoma, o tumor neuroectodérmico primitivo e o linfoma (Beckwith,

1983). Já os casos de TW monofásico com presença somente do componente

mesenquimal costumam mimetizar sarcomas primários do rim, como o sarcoma

de células claras, o nefroma mesoblástico e o sarcoma sinovial (Kalapurakal et

al., 2004). Outros TW diferenciados com predomínio mesenquimal, mostram

uma diferenciação músculo-esquelética freqüentemente associada a mutações

do WT1, variando de uma forma bem diferenciada (rabdomiomatosa) até uma

pouco diferenciada (rabdomioblástica) (Beckwith, 1983; Kalapurakal et al.,

2004).

        A anaplasia, definida por Beckwith e Palmer (1978) pela presença

de (a) figuras mitóticas anormais hiperdiplóides, (b) polimorfismo dos

componentes histológicos, com aumento do tamanho nuclear (sendo os dois

diâmetros perpendiculares pelo menos três vezes maiores do que os do núcleo
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do mesmo tipo celular adjacente) e (c) hipercromasia nuclear, corresponde a

apenas 5% dos TW.  Sua freqüência correlaciona-se com a idade, raramente

manifestando-se antes dos dois primeiros anos de idade, correspondendo a

aproximadamente 13% dos TW nos maiores de cinco anos (Bonadio et al.,

1985), sendo mais comum nos de ascendência afro-americana e estando

fortemente associada a mutações do TP53.

A anaplasia pode ser focal ou difusa, denominações anteriormente

baseadas em métodos quantitativos, considerando-se como focal quando

menos de 10% dos campos microscópicos mostravam alterações anaplásicas,

independentemente da existência de focos anaplásicos disseminados no tumor

ou em áreas extra-renais. Em 1993, Faria e Beckwith propuseram uma nova

classificação, considerando a topografia da anaplasia como o fator

determinante para ser considerada como focal ou difusa. A anaplasia focal é

caracterizada pela distribuição das alterações anaplásicas em focos dentro do

tumor, inexistindo em qualquer outra área fora do parênquima renal, enquanto

que a anaplasia difusa caracteriza-se por uma das seguintes condições: (a)

presença de alterações anaplásicas em qualquer área extra-renal, (b) anaplasia

presente em biópsia ou em amostra incompleta do tumor, (c) anaplasia

localizada, porém na presença de atipias nucleares em qualquer parte do

tumor, caracterizando uma região com “instabilidade nuclear”, e (d) presença de

alterações anaplásicas em mais de um espécime de secções obtidas de

diferentes áreas do tumor (Faria et al., 1996). A presença de anaplasia

corresponde a um pior prognóstico, embora os pacientes com TW estádio I e
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anaplasia focal apresentem evolução favorável, quando comparado àqueles

com anaplasia difusa (Beckwith, 1998).

Os critérios utilizado pela SIOP para classificar o TW difere dos utilizados

pelo NWTS, pois está baseado na avaliação histológica realizada após a

quimioterapia pré-operatória, o que altera os achados histopatológicos originais

do tumor, descritos em 1978 por Beckwith e Palmer. Portanto, o primeiro passo

é determinar a porcentagem de área de necrose, sendo que somente tumores

com mais de 1/3 de massa do tumor preservada serão classificados de acordo

com o componente histológico remanescente após a ação da quimioterapia pré-

operatória, segundo a SIOP Working Classification of Renal Tumors (1994),

revisada em 2001 (Vujanic et al., 2002). Os últimos resultados dos estudos da

SIOP incorporados a essa nova classificação demonstraram que tumores com

100% de necrose são extremamente responsivos ao tratamento, sendo

classificados de baixo risco, necessitando, portanto, de menos tratamento

adicional (Boccon-Gibod et al., 2000). Já a persistência do componente

blastematoso após a quimioterapia inicial, demonstra uma maior resistência

desse componente do TW, conhecido pela sua grande agressividade, mas

extremamente responsivo ao tratamento quimioterápico.  Sua persistência

significa um pior prognóstico, o que classifica estes tumores como de alto risco

e os torna merecedores de uma quimioterapia mais intensiva (Graf et al., 2000).

Assim sendo, para o estudo atual da SIOP — que também é utilizado

pelo GBTTW —,  apenas três grupos de TW serão considerados na proposta de
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tratamento: (a) os TW de baixo risco, em que o principal representante é o TW

completamente necrótico, (b) os TW de risco intermediário, formado pelos tipos

epitelial, mesenquimal, misto e regressivo (entre 66-99% de necrose após

quimioterapia pré-operatória), e os TW com anaplasia focal, e (c) os de alto

risco, como os TW tipo blastematoso e os com anaplasia difusa (Vujanic et al.,

2002).

Além dos tumores anaplásicos, fazem parte dos 15% dos TW

considerados como de quadro histopatológico desfavorável, o sarcoma de

células claras do rim (SCC) e o tumor rabdóide do rim (TR), que correspondem,

respectivamente, a 5 e 2% dos tumores renais malignos da infância. Estes dois

tumores, embora incluídos nos protocolos para tratamento de TW de histologia

desfavorável no NWTSG e nos grupos de alto risco para a SIOP, e tratados,

portanto, de maneira mais agressiva, são entidades distintas e não devem ser

considerados variantes do TW (D’Angio et al., 1989).

Outra característica histológica a ser definida diz respeito à importância

dos restos nefrogênicos remanescentes do tecido embrionário renal,

considerados precursores do TW, que são encontrados em 30 a 40% dos rins

removidos no NWTS. Beckwith et al. (1990) classificaram os restos

nefrogênicos (RN) em duas categorias, de acordo com a sua posição no lobo

renal e sua aparência histológica: os perilobares (RNPL) e os intralobares

(RNIL), ambos aparecendo associados ao TW bilateral e com incidência maior

que nos tumores unilaterais (Ritchey e Coppes, 1995). Os RNPL são

geralmente numerosos, localizando-se na periferia do lobo renal, ocorrem
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tardiamente no desenvolvimento do rim associado à hemi-hipertrofia e à doença

bilateral sincrônica, com menor probabilidade de induzir à formação de TW. Os

RNIL, ao contrário, são geralmente únicos, ocorrem precocemente na vida fetal,

localizam-se em qualquer local do lobo renal e podem se acompanhar de

aniridia, malformações geniturinárias e doença renal bilateral metacrônica

(Beckwith et al., 1990). A presença de restos nefrogênicos múltiplos ou difusos

é denominada nefroblastomatose (Ritchey e Coppes, 1995). Somente um

pequeno número de RN apresenta uma transformação clonal para TW, a

maioria deles permanecendo inalterados ou então, podendo involuir

espontaneamente. A presença de RN em TW ressecados indica a necessidade

de monitorização quanto ao desenvolvimento de TW no rim contralateral,

principalmente em pequenos lactentes (Coppes et al., 1989).

O estadiamento do TW (I a V) resulta de critérios multidisciplinares,

clínicos, cirúrgicos, radiográficos, laboratoriais e anatomopatológicos. Os

principais sistemas de estadiamento são dois: o do National Wilms Tumor Study

(NWTS) e o da Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique (SIOP), ambos

bastante semelhantes, principalmente após a alteração promovida pelo novo

estadiamento anatomopatológico da SIOP, em que os tumores com alterações

necróticas (induzidas pela quimioterapia) em linfonodos ou nas margens de

ressecção, anteriormente rotulados como estádio II, são agora classificados em

estádio III, pois essas alterações seriam uma prova de comprometimento do

tumor com resíduos macroscópicos nessas localizações (Vujanic et al., 2002).

No entanto, persistem ainda algumas diferenças importantes, pois o NWTS
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considera como de estádio II os tumores previamente biopsiados ou com rotura

localizada, que pertenceriam, na classificação da SIOP, ao estádio III (D’Angio

et al., 1989; Green et al., 1996). Quanto ao estádio V, para os tumores

bilaterais, é constante alvo de críticas, pois estes tumores não resultam de

progressão da doença, nem representam prognóstico desfavorável (Beckwith,

1991; Pritchard e Ransley, 1991; Martins, 1991). O estadiamento, que é

baseado na extensão macroscópica e microscópica do tumor, é o mesmo tanto

para tumores com quadro histopatológico favorável como para os de

histopatologia desfavorável. A Tabela 1 resume os dois sistemas de

estadiamento.
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Tabela 1. Sistema de estadiamento clínico-patológico para TW segundo o
NWTS e a SIOP

ESTÁDIO              NWTS                   SIOP
       I - Tumor limitado ao rim e

completamente extirpado;
superfície da cápsula renal
intacta. O seio renal não pode
estar envolvido

Tumor limitado ao rim e
completamente extirpado; superfície da
cápsula renal intacta.
O seio renal não está envolvido

      II - Tumor estende-se além do rim,
mas foi completamente extirpado
(margens negativas). Existe
extensão regional do tumor:
penetração nos tecidos peri-
renais através da cápsula renal.
Vasos fora do rim podem estar
infiltrados ou conter trombos
soltos, totalmente retirados. Pode
ter sido biopsiado e ocorrido
rotura localizada no flanco.
Nenhum linfonodo pode estar
comprometido.

Tumor estende-se além do rim, mas foi
completamente extirpado (margens
negativas). Existe extensão regional do
tumor: penetração nos tecidos peri-
renais através da cápsula renal. Vasos
fora do rim podem estar infiltrados ou
conter trombos soltos, e totalmente
retirados.

      III - Tumor residual confinado
ao abdome. Um dos seguintes
itens pode ocorrer:
- linfonodos comprometidos no
hilo, cadeias peri-aórticas ou
outros;
- contaminação peritoneal por
rotura do tumor;
- implantes peritoneais;
- vasos com êmbolo do tumor
aderente à íntima e não totalmente
ressecados;
- tumor não completamente
ressecado;
- biópsia prévia com contaminação
peritoneal.

Tumor residual confinado ao
abdome, complicado por um dos
seguintes itens:

   - tumor biopsiado.
   - rotura durante ou após a    cirurgia.
   - metástases peritoneais.
   - comprometimento de linfonodos

- ressecção incompleta.
Contaminação peritoneal por rotura
do tumor;

   - implantes peritoneais;
- presença de alterações    necróticas
induzidas pela quimioterapia em
linfonodos ou nas margens de
ressecção

     IV- Metástases hematogênicas
(pulmão, fígado, osso, cérebro), ou
metástases para linfonodos fora da
região abdominal e pélvica.

Metástases hematogênicas
 (pulmão, fígado, osso, cérebro), ou
metástases para linfonodos fora da
região abdominal e pélvica.

     V - Envolvimento bilateral. Envolvimento bilateral.
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2.7 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

O diagnóstico diferencial do tumor de Wilms deve incluir neoplasias

renais como o nefroma mesoblástico, o hipernefroma, o carcinoma de células

renais, o rabdomiossarcoma renal, além de outros tumores malignos

abdominais como o hepatoblastoma, o carcinoma hepatocelular e o

neuroblastoma, esta neoplasia maligna retroperitoneal sendo a que costuma ser

mais confundida com TW. O TW também deve ser diferenciado de outras

massas retroperitoneais benignas, como rins policísticos, rins multicísticos e

hidronefrose (Mastroti, 1991; Space e Albano, 1999).

2.8 TRATAMENTO

2.8 (A) HISTÓRICO

Como já salientamos, o tumor de Wilms constitui paradigma na

terapêutica multimodal de tumores sólidos malignos em crianças, apresentando

índices de sobrevida superiores a 90% em pacientes com tumor de histologia

favorável e tratados mediante associação de cirurgia, quimioterapia e, quando

necessário, radioterapia. Este progresso na cura do tumor TW, como já

assinalado, teve a contribuição de diversos grupos cooperativos no mundo,

salientando-se, pela importância, o National Wilms Tumor Study (NWTS), a

Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique (SIOP), o United Kingdom

Children’s Cancer Study Group (UKCCSG) e o Grupo Cooperativo Brasileiro

para o Tratamento de Tumor de Wilms (GCBTTW).   
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O NWTS, grupo cooperativo formado nos EUA em 1969, adota

basicamente, como estratégia terapêutica naquele país e no Canadá, a

nefrectomia imediata do rim acometido, o que permite estabelecer um

estadiamento clínico, patológico e molecular do TW mais preciso, bem como

decidir a terapia adjuvante conforme os resultados dos achados

histopatológicos (Wiener et al., 1998). A SIOP, cujos protocolos são mais

utilizados na Europa desde 1971 (Voûte e Lemerle, 1972; Tournade et al.,

1993), parte da premissa de que o tratamento cirúrgico deverá ser

fundamentado nos resultados da avaliação pelos métodos de imagem, com

quimioterapia pré-operatória. No Brasil, a primeira tentativa de formar um grupo

cooperativo coube a Baratella (1980) que, entre 1977 e 1980, registrou 37

casos de TW provenientes de seis instituições da cidade de São Paulo, com o

principal objetivo de avaliar os resultados obtidos nos pacientes tratados com

quimioterapia pré-operatória. Em 1986, foi formado o GCBTTW, constituído por

especialistas nacionais liderados pela oncologista Beatriz de Camargo,

objetivando obter informações clínicas, epidemiológicas, cirúrgicas e

patológicas sobre o TW no Brasil, grupo que, desde então, vem destacando a

importância da oncologia brasileira no cenário mundial. Uma das suas principais

contribuições para nossas crianças acometidas pelo TW foi a demonstração da

maior praticidade e menor custo da administração de actinomicina D em dose

única, comparativamente ao esquema de doses fracionadas, tanto do ponto de

vista terapêutico como do socioeconômico (De Camargo e Franco, 1994).
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2.8 (B) CIRURGIA

O tratamento cirúrgico é iniciado com a exploração intra-abdominal e seu

objetivo, na maioria das vezes, é a nefrectomia radical. É consenso que deva

ser realizada uma incisão abdominal supra-umbilical transversa bilateral a fim

de dar amplo acesso à cavidade abdominal e a ambos os rins, de modo a

propiciar uma cuidadosa exploração cirúrgica quanto a eventuais metástases no

fígado, em linfonodos e em outros órgãos, bem como possibilitar a avaliação do

rim contralateral quanto a alterações e/ou acometimento inaparentes nos

estudos de imagem (Green, 1997). Qualquer lesão suspeita deverá ser

biopsiada e submetida a exame histopatológico em cortes de congelação.

Excluída a possibilidade de tumor bilateral, é efetuada a nefrectomia radical

em bloco, com o mínimo de manipulação a fim de evitar roturas intra-

operatórias, que alteram o estadiamento e aumentam as chances de recidiva

(Petruzzi e Green, 1997).

 Os linfonodos abdominais, principalmente os peri-aórticos, devem ser

inspecionados, não sendo necessária ressecção radical, que deve se restringir

àqueles aumentados de tamanho. Caso contrário, algumas biópsias ao acaso

deverão ser realizadas com o objetivo de afastar a presença de metástases

microscópicas nos linfonodos, pois em até 11% das vezes, acometimento

ganglionar não suspeitado macroscopicamente, é verificado no exame

histológico (Othersen et al., 1990). Nos casos em que a exérese do tumor não

puder ser efetuada, com a finalidade de não aumentar os índices de morbidade

e/ou mortalidade, ou por apresentar grande volume e outras estruturas estarem
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comprometidas, deve-se biopsiá-lo para confirmar o diagnóstico, obter o tipo

histológico e possibilitar a escolha da quimioterapia pré-operatória. A biópsia,

sem outros procedimentos, também deve ser feita quando houver trombose

neoplásica na veia cava inferior (4% dos casos), principalmente quando

localizada acima do nível das veias hepáticas, ou mesmo no coração (átrio

direito) (Ritchey et al., 1988).

A nefrectomia parcial como tratamento primário do TW não é de

indicação rotineira, pois na maioria dos casos a localização dos tumores é

central e eles costumam ser muito grandes para merecer nefrectomia parcial, o

que restringiria essa possibilidade terapêutica a menos de 10% dos casos.

Além disso, a nefrectomia parcial pode levar ao risco da não identificação de

restos nefrogênicos no espécime cirúrgico. Sua indicação fica restrita somente

aos casos de rins solitários, TW sincrônico ou metacrônico, insuficiência renal

ou comprometimento da função renal do rim contralateral, ou nas crianças com

Síndrome de Beckwith-Wiedemann, que leva ao risco da ocorrência de

múltiplas neoplasias (Kalapurakal et al., 2004).

2.8 (C) QUIMIOTERAPIA

Os principais grupos cooperativos existentes no mundo buscam

desenvolver uma combinação melhor de agentes quimioterápicos e estabelecer

uma duração ideal do tratamento para todos os pacientes com TW, com o

objetivo de  refinar a terapêutica, diminuir a morbidade aguda e a incidência, a

longo prazo, de seqüelas decorrentes desta modalidade de tratamento
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(Kalapurakal et al., 2004). Atualmente há consenso sobre as três principais

drogas altamente efetivas e que devem ser empregadas em todos os protocolos

terapêuticos: a vincristina, a actinomicina D e a doxorrubicina, embora a

importância desta última em melhorar o prognóstico para os pacientes com TW

estádio III e HF tenha sido recentemente questionada pelo NWTSG (Breslow et

al., 2004; Green, 2004). Outras quatro drogas, como a ciclofosfamida, a

ifosfamida, a carboplatina e a etoposide são reservadas para tratamento dos

casos com histologia desfavorável ou que recaíram ou não responderam à

combinação das drogas clássicas (Neville e Ritchey et al., 2000; Abu-Ghosh et

al. 2002).

Para o NWTS-5, os pacientes com TW estádios I ou II devem receber

vincristina e actinomicina-D por 18 semanas; os com estádios III e IV e HF

devem receber o mesmo tratamento, mas por 24 semanas e com a adição da

doxorrubicina; para os pacientes com TW estádios II a IV com sarcoma de

células claras ou anaplasia difusa,  é indicada a combinação de vincristina,

doxorrubicina, ciclofosfamida e etoposide.  Pelo fato de os tumores rabdóides

do rim (TR) responderem mal a todas as combinações quimioterápicas, em

1995 o NWTS-5 iniciou, para estes casos, um protocolo terapêutico com o

objetivo de testar a associação de carboplatina, etoposide e ciclofosfamida. Se

na etapa diagnóstica o tumor for considerado irressecável, deverá ser instituída

quimioterapia pré-operatória por sete semanas com vincristina e actinomicina-D

e, eventualmente, adriamicina, seguindo-se a exerese cirúrgica complementada

por quimioterapia associada à radioterapia para os estádios III ou IV (Wiener et
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al., 1998). Atualmente, o GBTTW tem utilizado o protocolo da SIOP 2001, que

preconiza o tratamento pré-operatório com vincristina e actinomicina-D durante

quatro semanas, para doença localizada, e durante seis semanas com a adição

de doxorrubicina, para doença metastática.

Após a realização da quimioterapia pré-operatória e de acordo com a

resposta histológica do tumor, ocasião em que os pacientes são classificados

em três grupos de risco e o estadiamento é definido pelos achados

anatomopatológicos obtidos na nefrectomia, realizar-se-ão os tratamentos

quimioterápico e radioterápico, se necessários. Então, os pacientes com

necrose completa do tumor, classificados como baixo risco e estádio I, não

receberão quimioterapia, enquanto que aqueles estádio I e risco intermediário,

receberão durante quatro semanas uma associação de vincristina e

actinomicina D. Os pacientes estádio I e de alto risco, receberão uma

combinação de vincristina e actinomicina-D mais doxorrubicina durante 27

semanas. Já os pacientes  estádios II e III pertencentes ao grupo intermediário

(tipo epitelial, mesenquimal, misto, regressivo ou com anaplasia focal) foram

randomizados para receber vincristina e actinomicina-D associadamente ou não

à doxorrubicina, durante 27 semanas. Quanto aos com estádios II ou III e

classificados de alto risco, devem receber a associação de doxorrubicina e

ciclofosfamida, alternada com ciclos de etoposide associado à carboplatina por

34 semanas. Finalmente, os pacientes com metástases por ocasião do

diagnóstico, os que persistem com metástases pulmonares ou que, apesar de

terem apresentado desaparecimento metastático, forem classificados como
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blastematosos, deverão receber o protocolo de alto risco associado à

radioterapia pulmonar (Nephroblastoma Clinical Trial and Study: SIOP 2001).

2.8 (D) RADIOTERAPIA

 O tratamento radioterápico continua a ser muito importante para os

pacientes com TW, principalmente com o desenvolvimento das novas técnicas

como a radioterapia conformacional, que utiliza sistemas de planejamento

tridimensionais baseados em TC ou RNM e, mais recentemente, a radioterapia

modulada por feixes, que diminui muito a morbidade do tratamento por atingir o

tumor de forma mais precisa e também por poupar, de modo mais intenso,

muito melhor, os tecidos adjacentes (Kalapurakal et al., 2004).

Antes dos trabalhos desenvolvidos no NWTS-1, a radioterapia abdominal

pós-operatória era indicada para todos os pacientes portadores de TW.

Entretanto, os estudos daquele e dos demais grupos cooperativos

demonstraram que a radioterapia abdominal pós-nefrectomia não é necessária

para casos de pacientes portadores de TW nos estádios I e II com histologia

favorável, ou estádio I com anaplasia focal e estádio IV com metástases

pulmonares, como também nos tumores abdominais equivalentes a estádio I ou

II e de histologia favorável.

Em sua maioria, os estudos comprovaram que, nos casos de histologia

favorável, uma dose de 1.080 cGy é suficiente para o controle local da doença,

desde que associada à ministração de adriamicina, vincristina e actinomicina-D

(Green et al., 1996). O NWTS recomenda doses ajustadas de acordo com a



33

idade, entre 1.080 cGy e 4.000 cGy para os tumores de histologia desfavorável

(Jereb et al., 1994).

Para o estudo atual da SIOP, cujo principal objetivo é irradiar o menos

possível a fim de diminuir os efeitos tardios adversos, só deverão receber

radioterapia abdominal os seguintes pacientes: os com TW estádio II

classificados no grupo de alto risco, os estádio III classificados como risco

intermediário ou alto risco, os com doença metastática por ocasião do

diagnóstico, e os com estádio abdominal II ou III, porém pertencentes ao grupo

de alto risco (Nephroblastoma Clinical Trial and Study: SIOP 2001).

O estádio IV com histologia favorável enseja excelente prognóstico, com

mais de 80% dos pacientes vivos decorridos quatro anos do diagnóstico, de

acordo com o NWTS-3 (D’Angio et al., 1989). Ainda, segundo o NWTS, todos

os pacientes com TW no estádio IV e HF e metástases restritas aos pulmões

deverão receber 1.2 Gy em ambos os pulmões nove dias após a nefrectomia,

seguindo-se quimioterapia adjuvante com as três drogas clássicas (Green et al.,

1996). Porém, para a SIOP, que recomenda seis semanas de quimioterapia

pré-operatória, somente devem receber irradiação pulmonar os pacientes que

não apresentem resposta completa com desaparecimento das metástases

pulmonares após a quimioterapia associada ou não à excisão cirúrgica de

nódulos metastáticos pulmonares residuais, ou aqueles que, embora tenham

apresentado desaparecimento das metástases pulmonares, forem classificados

como de alto risco, quando deverão receber 1.5 Gy (De Kraker, 1990; Claude et

al., 2004).
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2.8 (E) TUMORES BILATERAIS

O tratamento do TW bilateral sincrônico constitui um desafio para a

equipe multidisciplinar responsável, devendo ser, por isso mesmo, bem

individualizado. Seu principal objetivo é erradicar todos os tumores e preservar

ao máximo o parênquima remanescente funcionante a fim de diminuir a

freqüência de insuficiência renal crônica (Green et al., 1996). Atualmente, são

recomendadas biópsias renais bilaterais com estadiamento individualizado para

cada rim, seguidas de quimioterapia ou radioterapia, ou ambas, a fim de

diminuir o tamanho do tumor e facilitar sua posterior ressecção por nefrectomia

parcial ou tumorectomia (Ritchey e Coppes, 1995; Petruzzi e Green, 1997).

 2.8 (F) DOENÇA RECORRENTE

        Catorze por cento das crianças tratadas por TW podem apresentar

recorrência da doença, os locais mais freqüentes sendo os pulmões (58%), ou

então, recidiva local (no leito do tumor primário, na região retroperitoneal ou

dentro da cavidade abdominal ou da pelve, em 29% das vezes) e ainda, mais

raramente, em outros órgãos (13%), como o fígado, o outro rim, ou em outras

regiões do abdome (Grundy et al., 1989; Miser e Tournade, 1995; Petruzzi e

Green, 1997). Recidivas no cérebro e nos ossos ocorrem ocasionalmente,

principalmente em casos de TR ou SCC.

     Os pacientes com recidiva e histologia favorável têm prognóstico

variável, dependendo do estádio inicial, local de recidiva, tempo decorrido

desde o diagnóstico inicial e tipo de tratamento prévio. Entre os fatores de
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prognóstico favorável incluem-se o não uso prévio da doxorrubicina, a recidiva

após 12 meses do diagnóstico, a recorrência isolada no pulmão e a recidiva

subdiafragmática em pacientes que não receberam radioterapia abdominal

prévia (Grundy et al., 1989; Green, 1997). De acordo com o NWTS-4, os fatores

mais significativos para a recorrência local do tumor são a rotura do tumor

durante a cirurgia e a não realização de biópsia de linfonodos abdominais

(Shamberger et al., 1999).

Pacientes com fatores de prognóstico desfavorável no momento do

diagnóstico e que apresentem recidiva, nos quais a chance de sobrevida é

inferior a 30% com os tratamentos convencionais, deverão receber tratamento

mais agressivo, como a associação de ifosfamida, carboplatina e etoposide,

drogas que já demonstraram ser efetivas nesses casos, ou deverão ser

incluídos nos protocolos que utilizam quimioterapia em altas doses com resgate

através de transplante autoplástico de células tronco periféricas, com resultados

encorajadores (Abu-Ghosg et al., 2002; Campbell et al., 2004).

2.9 FATORES DE PROGNÓSTICO

A importância dos fatores de prognóstico na sobrevida dos pacientes tem

sido bastante estudada por diversos autores visando à identificação de casos

correspondentes a fim de tratá-los de modo mais agressivo, ou, em situação

oposta, para receberem tratamento menos intenso na tentativa de minimizar

efeitos colaterais indesejáveis. Muitos fatores estão relacionados entre si e têm

sua influência modificada de acordo com a evolução do tratamento.
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2.9.1 FATORES CLÍNICOS DE PROGNÓSTICO

(A) IDADE

A idade por ocasião do diagnóstico tem importância prognóstica, o que

tem sido demonstrado desde os primeiros estudos sobre TW. Postula-se que

uma idade maior por ocasião do diagnóstico poderia significar um atraso na

realização deste, o que ensejaria ao tumor maior  tempo para se disseminar

(Breslow et al., 1991). Nas análises do NWST-1, a idade acima de 24 meses foi

associada à taxa maior de recorrência, embora com menor efeito na sobrevida

(Breslow et al., 1978). No entanto, os trabalhos do NWTS-2 mostraram que a

importância da idade como fator prognóstico não foi significativa, pois as

crianças acima de dois anos apresentavam evolução menos favorável devido à

associação de outros fatores de prognóstico adverso, como, por exemplo, a

maior chance de rotura do tumor ou de invasão intra-renal (Breslow et al.,

1985). Entretanto, no estudo do NWTS-3, a idade voltou a apresentar relação

com o prognóstico, notando-se que pacientes com idade superior a 24 meses e

classificados como estádio II e III, apresentavam maior chance de recorrência e

de óbito. Ressalte-se, contudo, que apesar de existir uma associação entre

estadiamento avançado e idade superior a 24 meses, as taxas de recidiva

abdominal aumentaram acentuadamente com a idade em qualquer estádio

(Breslow et al., 1991).

Green et al. (1994) demonstraram que a idade por ocasião do

diagnóstico em pacientes com menos de 24 meses, associada a peso do tumor

menor de 550 g, caracteriza um subgrupo de pacientes com prognóstico mais
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favorável por não apresentarem fatores adversos de microestadiamento, como

pseudocápsula inflamatória e invasão de cápsula renal, dos vasos do seio renal

e das veias intra-renais. Estes pacientes têm sido tratados somente com

nefrectomia, de acordo com o NWTS-5. Num amplo estudo brasileiro, De

Camargo (1996) demonstrou a importância da idade como fator prognóstico,

estando associada a uma maior taxa de recorrência do tumor principalmente

nas crianças acima de 60 meses, mesmo se considerada separadamente dos

demais fatores que interferem no prognóstico. Recentemente, estudos como o

UKCCSG e o da German Society of Oncology and Hematology (GPOH), que

trataram os pacientes de acordo com o protocolo empregado no estudo da

SIOP-9, demonstraram um melhor prognóstico para os pacientes classificados

como estádio I, portadores de tumores pequenos e com menos de 24 meses de

idade quando do diagnóstico (Pritchard-Jones, 2003; Weirich, 2004).

(B) PESO DO TUMOR

 Desde os primeiros estudos, o peso do tumor tem sido considerado uma

variável de valor prognóstico importante. A razão para a maior chance de

recidiva conforme o aumento de peso do tumor poderia ser explicada pelo fato

de o tumor, quanto maior, mais vascularizado ser, o que aumentaria a chance

de disseminação sistêmica da doença, principalmente para o pulmão. Cassady

et al. (1973) criaram um modelo de estadiamento no qual os pacientes menores

de 24 meses, com tumor pesando menos de 550 g, deveriam ser considerados

estádio I (Cassady) e tratados exclusivamente com nefrectomia, devido ao
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excelente prognóstico. Esta hipótese foi testada no Dana Farber Cancer Center

onde oito crianças com estas características foram tratadas exclusivamente

com nefrectomia. A taxa de recorrência foi semelhante à verificada do NWTS,

em que o tratamento consistiu na associação de actinomicina-D e vincristina

(Larsen et al., 1990).

O NWTS-1 constatou taxas menores de recorrência no abdome e de

óbito, conquanto não muito significativas, nos pacientes com tumores de peso

inferior a 250 g (Breslow et al., 1978). Muito embora os resultados do NWTS-2

não tenham demonstrado influência do peso do tumor no prognóstico (Breslow

et al., 1985), de acordo com os estudos do NWTS-3, o fator ponderal voltou a

apresentar significância prognóstica, sendo que em análise multivariada foi o

principal fator isolado para recorrência em qualquer local, mas somente para os

portadores de TW estádio I, não estando, porém, associado a uma chance

maior de óbito (Breslow et al., 1991). Estudos mais recentes demonstraram

uma correlação entre o peso do tumor abaixo de 550 g e a ausência de

variáveis de prognóstico desfavoráveis (Weeks et al., 1987). Entre nós, De

Camargo (1996), demonstrou a importância do peso do tumor no prognóstico

de crianças tratadas conforme o GCBTTW, sendo significativamente maior a

chance de recorrência pulmonar nos casos de tumores com peso maior que

550 g.



39

C) HISTOLOGIA

 O quadro histológico é um dos mais importantes fatores que interferem

no  prognóstico dos portadores de TW. Os TW anaplásicos corresponderam, no

trabalho de Beckwith et al. (1996), a 4,8% do total de casos de TW nos NWTS-

1,2 e 3. A anaplasia foi considerada achado  histológico indicativo de resistência

à quimioterapia, evidenciada similarmente pelo NWTS (5%) e os estudos da

SIOP (5,3%), segundo os quais a anaplasia persistia após quimioterapia pré-

operatória (Schimidt e Beckwith, 1995; Beckwith et al., 1996).

Com a nova definição de anaplasia focal e difusa proposta pelo NWTS, já

anteriormente citada e baseada em princípios anatômicos topográficos, foi

demonstrado que somente a anaplasia difusa corresponde a um pior

prognóstico, daí que os pacientes portadores de tumor com este tipo histológico

são beneficiados por quimioterapia mais agressiva (Faria et al., 1996). Estas

conclusões demonstram que a anaplasia é um fator indicativo mais de

resistência à quimioterapia do que de agressividade do tumor.

D) ESTADIAMENTO

 O estadiamento clínico, cirúrgico e anatomopatológico é importante

como fator de prognóstico em crianças portadoras de TW, sendo que os

pacientes com doença localizada (estádios I e II) têm melhor prognóstico que os

com doença avançada (estádios III e IV). Os principais fatores que definem o

estadiamento são:
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 (a) Linfonodos: o comprometimento microscópico de linfonodos classifica o

paciente com TW num estádio mais avançado, o estádio III, que corresponde à

maior taxa de recidiva abdominal e em outras regiões, como ficou demonstrado

no NWTS-1 (Beckwith, 1978). Estudos efetuados na SIOP, com 300 pacientes

submetidos à biópsia de linfonodos abdominais, demonstraram a ocorrência de

metástases em 15% dos casos, pacientes nos quais a sobrevida global e a

sobrevida livre de doença foram menores, pois o estadiamento do tumor estava

relacionado com o comprometimento de linfonodos (Jereb et al., 1980).  Cabe,

ainda, ressaltar que para os estudos do GCBTTW-1  e  NWTS-4 a não

realização de biópsia em linfonodos foi um dos principais fatores que

concorreram, respectivamente, para  recidiva pulmonar e abdominal  (Schettini,

1999; Shamberger et al., 1999).

(b) Disseminação peritoneal: a rotura do tumor com disseminação peritoneal

está correlacionada, é claro, com maior chance de recorrência abdominal, de

modo a afetar a sobrevida, principalmente dos pacientes que não receberam

radioterapia abdominal (Shamberger et al., 1999). Estudos da SIOP

demonstraram que a ministração de quimioterapia pré-operatória fez diminuir o

número de roturas tumorais e, conseqüentemente, de recorrências abdominais

(Lemerle et al., 1981).

(c) Comprometimento da veia cava inferior: a presença de invasão da veia cava

inferior com trombos aderidos à camada intima do vaso ou não passíveis de

ressecção, classifica os pacientes em estádio III e, de acordo com o NWTS-2,

aumenta o risco de recaída (Breslow et al., 1985). Porém, como estes pacientes
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já são tratados de forma mais agressiva com a adição de adriamicina associada

à radioterapia abdominal, os estudos do NWTS-3 mostraram que a presença

deste comprometimento não implicou impacto na sobrevida destes pacientes

(Ritchey et al., 1988).

(d) Metástases: a presença de metástases, principalmente pulmonares e

hepáticas, que classificam estes pacientes em doença disseminada (estádio

IV), confere prognóstico menos favorável, conforme conclusões dos estudos da

SIOP e do NWTS.

E) VÁRIÁVEIS DE MICROESTADIAMENTO

Para os pacientes com doença localizada e classificados como estádio I,

Weeks et al. (1987) observaram, durante os estudos do NWTS-3, que  certos

achados histológicos poderiam ter implicações prognósticas. Isso decorreria da

observação de que tumores classificados como estádio I, por estarem limitados

ao rim e serem completamente ressecados, permitiriam uma considerável

variação na extensão do tumor dentro do rim, do seio renal e da cápsula renal.

Quatro características histológicas que expressariam o grau de extensão

tumoral dentro da unidade composta pelo rim e tumor, denominadas variáveis

de microestadiamento e constituídas pela presença de pseudocápsula renal,

invasão do seio renal, dos vasos intra-renais e da cápsula tumoral, quando

presentes, estariam associadas a uma chance maior de recidiva (Weeks et al.,

1987). O NWTS-3 demonstrou que, uma ou mais dessas variáveis estavam

presentes em 100% dos casos recidivados, em oposição a apenas 46% dos
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não recidivados, e que 62.5% dos pacientes recidivados apresentavam duas ou

mais variáveis de microestadiamento presentes, comparativamente aos

mesmos achados em 25% dos pacientes não recidivados (Weeks et al., 1987).

Por outro lado, não foi observada recidiva nos pacientes em que todas essas

quatro estavam ausentes.

A presença da pseudocápsula inflamatória, demonstrando processo

inflamatório no tecido conectivo tumoral, foi a variável de microestadiamento

mais presente nos casos recidivados e a mais significativa em análise

multivariada, sendo que, segundo Garcia et al. (1963), os tumores que aderem

a outros órgãos, pela maior chance de recidiva, deveriam ser supraestadiados e

merecedores de tratamento mais intenso. Os resultados obtidos no NWTS-4,

assim como os dos estudos anteriores do NWTSG, demonstraram que a

associação entre idade inferior a 24 meses por ocasião do diagnóstico e tumor

com peso menor que 550 g foi fortemente correlacionada a um melhor

prognóstico e a um número menor de recidivas, e diretamente associada  à

ausência das variáveis de microestadiamento (Green et al., 1993; Green et al.,

1994). Recentemente, o NWTS-5 demonstrou também que os pacientes com

TW de idade inferior a 24 meses e peso tumoral menor que 550 g, cujos

tumores não foram adequadamente avaliados quanto à extensão do

comprometimento do seio renal, apresentaram maior chance de recidiva local e

de desenvolver metástases pulmonares (Green et al., 2001).
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2.9 (B) FATORES BIOLÓGICOS DE PROGNÓSTICO

Várias alterações moleculares têm sido associadas a um prognóstico

desfavorável em TW com HF, na tentativa de explicar o porquê de ainda ocorrer

recidiva nesses tumores, mesmo em estádios baixos.

Com certeza, a perda de heterozigose, para os cromossomos 16q, 1p e

22q, tem mostrado ser um dos fatores de prognóstico desfavorável no TW por

vários estudos (Grundy et al., 1994). Análise recente de pacientes tratados no

NWTS-5 demonstrou uma maior chance de recaída e de óbito somente  para os

que apresentassem, simultaneamente, perda de heterozigose para os

cromossomos 16q e 1p, e para estádios I e II (Grundy et al., 2005). Ganho do

cromossomo 1p também tem sido correlacionado a um pior prognóstico em

pacientes com TW e HF (Hing et al., 2001; Yong-Jie et al., 2002).

Vários autores avaliaram, por meio de citometria de fluxo, o conteúdo

celular de DNA no tecido tumoral dos TW, correlacionando-o com o

prognóstico, sendo que a maioria deles observou uma correlação de

hiperdiploidia e aneuploidia com anaplasia, estádios mais avançados e

evolução desfavorável (Douglass et al., 1986; Rainwater et al. 1987; Kumar et

al., 1989; Layfield, 1989; Iyer et al., 1999).

Outros estudos menos extensos focalizaram alterações moleculares mais

específicas, correlacionando-as a um prognóstico adverso no TW, tais como,

entre outras, o aumento da expressão do gene da transcriptase reversa

associada à telomerase (TERT), o aumento da expressão do receptor de

tirosinoquinase (NTRK2), a expressão gênica identificada por técnicas de
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microarray (Dome et al., 1999; Eggert et al., 2001; Williams et al., 2004;

Ghanem et al., 2005). Além disso, estudos imunoistoquímicos têm demonstrado

associação do aumento da expressão do antígeno de proliferação nuclear

(PCNA) e da proteína associada à síntese de ácidos graxos (FAS), a uma pior

evolução (Skotnicka-Klonowicz et al., 2002; Camassei et al., 2003). Outros

estudos constataram uma associação de baixa expressão de proteínas

associadas à E-caderina, e à proteína relacionada com o gene de múltipla

resistência às drogas (MRP), a tumores indiferenciados ou metastáticos (Efferth

et al., 2001a, 2001b; Alami et al., 2003). Similarmente, um pior prognóstico tem

sido associado a um aumento da expressão protéica do WT1 no componente

blastematoso dos TW (Ghanem et al., 2001). Finalmente, Williams et al. (2004)

estudando uma série de genes marcadores tumorais em TW de HF que

recidivaram, através de técnicas moleculares microarray, demonstraram uma

concordância entre o ganho cromossômico em 1q e a hiperexpressão gênica

nesta região, que associaram a uma chance maior de recidiva.

 A) GENE TP53

 Desde sua identificação, em 1979, o gene de supressão do tumor TP53

tem sido reconhecido como um dos mais importantes genes correlacionados ao

câncer, suas mutações estando diretamente associadas à gênese ou

progressão do tumor de inúmeras neoplasias malignas de adultos,

principalmente as de cólon, mama, pulmão, esôfago, estômago, fígado e

cérebro, correspondendo à alteração genética mais estudada nos tumores
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malignos que acometem adultos (Levine et al., 1991; Batsakis e EL-Naggar,

1995). Inicialmente acreditava-se que o TP53 possuísse atividade oncogênica,

funcionando como um proto-oncogene.  Em 1989, porém, foi demonstrado que

essas propriedades oncogênicas decorriam de mutações desse gene (Baker et

al., 1989; Finlay et al., 1989; Hinds et al., 1989). A proteína p53, membro da

família das proteínas p53, p63 e p73, é a mais freqüentemente estudada e

correlacionada ao desenvolvimento das neoplasias humanas, pois raramente

ocorrem mutações nas proteínas p63 e p73 (Donehower et al., 1992).

O gene de supressão do tumor TP53 compreende cerca de 20Kb de

DNA e contém 11 exons (Chen et al., 1990; Chang et al., 1993), está localizado

no braço curto do cromossomo 17, banda 17p13 (Donehover e Bradley, 1993),

e dá origem a uma fosfoproteína nuclear de 393 aminoácidos e 53-kDa que age

como fator de transcrição e regulador negativo do ciclo celular. A proteína p53

modula funções celulares como transcrição gênica, síntese de DNA, reparo no

DNA, parada no ciclo celular, senescência e apoptose programada (Fridman e

Lowe, 2003). Parece também estar associada à regulação da angiogênese, por

meio da síntese de trombospondina-1(TSP-1), supressor endógeno da

angiogênese envolvido na regulação do fator de crescimento do endotélio

vascular (VEGF), um mediador crítico da angiogênese em muitos cânceres que

acometem o ser humano (Huang et al., 2002).

O gene TP53, na sua forma selvagem, age como um guardião do ciclo

celular na transição G1/S. Na presença de lesão na estrutura do DNA, os níveis

da proteína p53 aumentam, o que resulta na parada do ciclo celular em G1, que
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impede que a célula lesada entre na fase S do ciclo celular a fim de possibilitar

o reparo do DNA por meio da ativação de genes que promovam a reparação

dessas anormalidades. Além disso, sua principal função antiproliferativa parece

ser a de induzir a morte celular programada (apoptose) na presença de um

insulto genotóxico, através da superexpressão de sua proteína em G1, o que

ocorre tanto no ciclo celular normal quanto em resposta a agentes citotóxicos.

(Clarke et al., 1993; Lowe et al., 1993; Picksley e Lane, 1994; Lahoti et al.,

1996).

          Cabe ressaltar que alterações no gene TP53 concorrem para a formação

de uma proteína p53 anormal, mutante, cuja vida média é maior que a da

proteína selvagem e que, além de perder sua função normal, ganha nova

função, a de inativar a proteína selvagem. Esta proteína p53 mutante também

parece estar relacionada à ativação do MDR1 (multidrug resistant gene), gene

responsável pela resistência de determinados tumores a inúmeros agentes

quimioterápicos (Chin et al., 1992; Dittmer et al., 1993). Portanto, as mutações

do TP53 estão associadas ao aumento da proliferação celular do tumor e a uma

resistência maior ao tratamento quimioterápico.

A inativação do gene TP53 pode ocorrer por alterações estruturais, como

mutações ou deleções, ou por sua ligação a proteínas virais (Picksley e Lane,

1994). As alterações estruturais são, no entanto, as formas de inativação mais

freqüentemente associadas à carcinogênese humana, o gene TP53 estando

mutado ou sofrendo deleção em 50% das neoplasias humanas (Perry e Levine,

1993). Tais alterações podem levar à síntese de uma proteína ineficaz, com as
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mutações produzindo alterações seqüenciais na proteína p53, tornando-a

estável e alterando sua função transcripcional (Harris, 1993), enquanto que as

deleções, na maioria das vezes, impedem a transcrição genética, não havendo

produção da proteína p53 (Donehover e Bradley, 1993). Apesar da comprovada

associação das mutações do gene TP53 com a  gênese do tumor em inúmeras

neoplasias malignas que acometem adultos, elas são geralmente incomuns em

tumores pediátricos, incidindo raramente em tumores como hepatoblastoma,

rabdomiossarcoma, sarcoma de Ewing, casos em que sua relação com um pior

prognóstico precisa ser melhor definida (Kusafuka et al., 1997).

        Embora essas mutações do gene TP53 raramente sejam encontradas no

TW, estudos têm demonstrado positividade para este gene em 60% das células

tumorais anaplásicas dos TW de histologia desfavorável. Em verdade, a alta

incidência de hiperexpressão do TP53 nas células anaplásicas alimentou a

controvérsia se é a célula anaplásica que adquire a mutação do TP53, ou se as

alterações do TP53 é que são as responsáveis pelo desenvolvimento dos

componentes anaplásicos (D’Angelo et al., 2003).

A detecção do TP53 mutante pode ser feita pela análise molecular

(detecção da seqüência de DNA) ou por estudos imunoistoquímicos, técnica

que permite avaliar a expressão do gene TP53 através da proteína p53

presente na célula (Malkin et al., 1994; Cheah et al., 1996; Lahoti et al., 1996;

Kusafuka et al., 1997; Govender et al., 1998; Defavery et al., 2000). A detecção

imunoistoquímica da proteína p53 está baseada na premissa de que a p53 tipo

selvagem está presente no núcleo das células em pequena quantidade e que,
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devido a sua vida média reduzida, que varia de 5 a 30 minutos, não é

normalmente detectada. Quando, porém, ocorre mutação do TP53, vários

fatores que regulam sua expressão são acionados, as proteínas mutantes ficam

mais estáveis, apresentando sua meia-vida aumentada em até três horas, o que

resulta em níveis detectáveis por métodos imunoistoquímicos (Cheah et al.,

1996). Apesar de a detecção imunoistoquímica da proteína p53 não ser um

método perfeito nem espelhe de modo preciso as mutações do TP53 no TW, e

de existir uma documentada correlação entre a detecção da p53 por

imunoistoquímica e a detecção das mutações através da seqüência de DNA,

sua positividade, muito mais freqüentemente encontrada em estudos

imunoistoquímicos, demonstra que outros mecanismos, como, por exemplo, a

ligação com outras proteínas, possam também contribuir para sua expressão no

TW (Batsakis e El-Naggar, 1995; Beniers, 2001).

À semelhança do que tem sido descrito sobre os estudos que

correlacionam perda da heterozigose e sobrevida, tem sido também observada

uma correlação entre sobrevida e expressão do TP53 nas crianças portadoras

de TW, demonstrando, por métodos imunoistoquímicos, que a positividade da

p53 nos TW, embora rara, aparece nos pacientes que apresentam anaplasia,

que desenvolvem mais freqüentemente recaídas e que evoluem na maioria das

vezes de forma desfavorável, inclusive, para óbito (Cheah et al., 1996; Lahoti et

al., 1996; Kusafuka et al., 1997; Govender et al., 1998; Beniers et al., 2001; Hill

et al., 2003; Peres et al., 2004).
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Conquanto não haja dúvida sobre a relação direta entre mutações do

TP53 e a presença de histologia desfavorável (anaplasia), sua correlação com

os estádios clínicos e seu papel na progressão do tumor e na recaída dos

pacientes com TW de HF permanece incerto (Sredni et al., 2001). Alguns

estudos correlacionam sua presença a estádios mais avançados, e poucos

trabalhos associam-no à histologia favorável de comportamento agressivo, ou

sugerem que quando exista positividade do p53 nos componentes favoráveis,

deva-se buscar a anaplasia (Lahoti et al., 1996; Govender et al., 1998; Teixeira,

2000; Sredni et al., 2001; Huang et al., 2002). Muitos estudos, porém,

demonstram que a positividade da p53 nos TW de HF não está associada ao

estádio por ocasião do diagnóstico ou a um comportamento biológico mais

agressivo (El Bahtimi et al., 1996; Beniers et al., 2001; D`Angelo et al., 2003).

B. GLICOPROTEÍNA-P (gpP)

         Avanços no tratamento quimioterápico nestas últimas três décadas

melhoraram significativamente a sobrevida dos pacientes portadores de câncer,

fato este observado de modo mais evidente nas neoplasias malignas

pediátricas. Porém, o sucesso definitivo ainda é limitado devido à resistência

das células neoplásicas às drogas, que pode ser observada já no início do

tratamento ou, mais comumente, desenvolvida durante seu curso, parecendo

decorrer da seleção e proliferação de uma subpopulação de células com

resistência às drogas (Chan et al., 1988).
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Entre os inúmeros mecanismos de resistência às drogas já estudados, o

fenótipo associado à hiperexpressão do gene de múltipla resistência às drogas

(MDR1) e o seu produto, a glicoproteína-P (gpP), são, certamente, os mais

descritos para um grande número de neoplasias malignas (Beck et al., 1996).

Descrita pela primeira vez em 1975, a gpP é uma glicoproteína de

membrana com 1.280 aminoácidos e peso de 170 Kda, que apresenta um

domínio extracelular e uma porção intracelular denominada glicoproteína P 170,

onde “p” significa permeabilidade (Juliano, 1976). A gpP age como uma bomba

de efluxo de drogas ATP-dependente, reduzindo a quantidade intracelular de

quimioterápicos como as epipodofilotoxinas, os alcalóides da vinca, a

actinomicina D e as antraciclinas, estes três últimos grupos de drogas sendo

utilizados classicamente no tratamento do TW (Sola et al., 1992).

Basicamente, os quimioterápicos funcionam como substratos para a gpP,

entrando na célula por difusão passiva. A seguir, ligam-se à gpP e, por

transporte ativo, são eliminados para o meio extracelular. A gpP também reduz

o afluxo dessas drogas à célula, sendo que os dois mecanismos somados têm

como resultado a diminuição da concentração celular dos quimioterápicos, cuja

conseqüência é uma menor atividade anti-neoplásica (Licht et al., 1996).

Na década de 1980, Gros et al. (1986) clonaram e caracterizaram o gene

que codifica a gpP, denominado gene de múltipla resistência às drogas

(MDR1), localizado no braço longo do cromossomo 7 na banda q21.1(Callen,

1987). O gene MDR1 pertence à família MDR, altamente conservadora através

da escala filogenética. Só o gene MDR1, através da codificação da gpP, parece
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estar associado à resistência às drogas no ser humano, enquanto os genes

MDR2 e MDR3 funcionam como transportadores para fosfolípedes nas células

hepáticas (Licht et al., 1996).

Os achados de níveis baixos de expressão de gpP em linhagens

celulares apresentando moderada resistência a drogas, ou a presença de níveis

baixos de resistência a drogas em outras linhagens celulares que evidenciam

um aumento da expressão da gpP, sem o aumento do número de cópias,

sugerem que a expressão desta proteína pode estar sendo regulada nos níveis

de transcrição, tradução e pós-tradução (Shen et al., 1986; Juranka et al.,

1989).

Entretanto, nem todos os tumores resistentes a agentes quimioterápicos

apresentam hiperexpressão da gpP, e a refratariedade à quimioterapia pode ser

explicada somente em parte por essa glicoproteína, sugerindo que outros

mecanismos podem estar associados à aquisição de múltipla resistência às

drogas, como o gene da proteína relacionada à múltipla resistência às drogas

(MRP), a glutatione peroxidase, e níveis intracelulares de inibidores de

topoisomerase II (Grant et al., 1994; Meister, 1994; Giaccone et al., 1992).

A gpP está presente em tecidos normais, expressando-se em nível mais

acentuado no córtex da supra-renal e, de maneira menos intensa, nos rins,

fígado, pulmões, pâncreas, jejuno, cólon e placenta (Fojo et al., 1987). O

aumento da expressão do MDR1 e da glicoproteína-p foi descrito em uma

variedade de tumores de adultos, como o carcinoma ovariano, carcinoma de

mama, sarcomas, leucemias, feocromocitoma e carcinoma de cólon (Chan et
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al., 1988). Nas crianças, esse fenômeno foi descrito principalmente em

neuroblastomas, osteossarcomas, rabdomiossarcomas e retinoblastomas, nos

quais o aumento dos níveis de gpP parece estar associado a uma chance maior

de recidiva e, conseqüentemente, a pior prognóstico (Chan et al., 1990; Bates

et al., 1991;   Serra et al., 2003). Mas, ao contrário do que acontece em tumores

como o neuroblastoma e o osteossarcoma, sobre os quais existem vários

trabalhos demonstrando uma relação entre aumentos dos níveis de gpP e um

pior prognóstico, poucos são os trabalhos na literatura que investigam o real

papel da gpP no TW (Sola et al., 2002).

Apesar de o TW ser altamente sensível ao tratamento quimioterápico, em

20% dos casos o tratamento não consegue controlar a progressão da doença e

o óbito acontece em 50% dos casos recidivados (Campbell et al., 2004). Uma

vez que o TW origina-se no rim que expressa normalmente a gpP, a resistência

às drogas mediadas por essa proteína poderia representar um enorme

obstáculo para o sucesso do tratamento nos casos de doença agressiva

(Camassei et al., 2002).

O’Meara et al. (1992), estudando 12 TW não encontraram positividade

para a gpP. Sola et al. (1994), encontraram positividade para a gpP, por

ocasião do diagnóstico, em 12 TW  estudados, sendo oito com HF e quatro

anaplásicos. Porém, a intensidade da positividade foi maior nos quatro

pacientes com HF que recidivaram, em comparação com os quatro que não

recidivaram, portanto, com diferença estatisticamente significante. Já Oda et al.

(1996), estudando 11 nefroblatomas, encontraram positividade em sete, tanto
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pela gpP quanto pelo PCR, nãotendo observado, porém, correlação com maior

recidiva ou pior prognóstico. Finalmente, Camassei et al. (2002), estudando 93

pacientes com TW, grande número deles tendo recebido quimioterapia pré-

operatória, constataram que a grande maioria apresentava positividade para

gpP, não tendo, contudo, encontrado associação com um pior prognóstico,

exceto nos casos em que esta positividade se deu no endotélio capilar dos

vasos tumorais.
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3. OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho são os seguintes:

1. Avaliar, nos pacientes portadores de tumor de Wilms estádios I e II, as

variáveis idade por ocasião do diagnóstico, sexo, peso e estadiamento do

tumor, e correlacioná-las com a ocorrência de recidiva do tumor e óbito.

2. Avaliar também, nos pacientes portadores de tumor de Wilms estádio I, as

variáveis histopatológicas de microestadiamento, como a invasão da cápsula

renal, do seio renal e de vasos intra-renais, e a presença de pseudocápsula

inflamatória.

3. Correlacionar as variáveis biológicas, detecção imunoistoquímica do p53 e da

gpP, com a ocorrência de recidiva do tumor.

4. Verificar, em todos os pacientes, a influência das variáveis idade por ocasião

do diagnóstico, sexo, estádio e peso do tumor, na sobrevida livre de doença e

na sobrevida global.
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS

4.1 CASUÍSTICA

        Selecionamos, para este nosso estudo, 122 crianças tratadas por Tumor

de Wilms (TW) nos estádios I e II e com histologia favorável (HF), que

apresentaram ou não recidiva. Desse total, 69 (56,5%) casos foram

diagnosticados no Departamento de Pediatria do Hospital do Câncer durante o

período de julho de 1976 a maio de 1999, e 53 (43,5 %) casos, na Unidade de

Oncologia Pediátrica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICR-HC-FMUSP), no

período de março de 1982 a fevereiro de 2001. Foram incluídos somente os

casos de crianças com TW e HF classificadas como estádio I e II que não

haviam recebido quimioterapia pré-operatória e foram tratadas nos referidos

hospitais de acordo com protocolos utilizados nos correspondentes períodos de

estudo (os protocolos utilizados na Unidade de Oncologia Pediátrica para

tratamento do TW no Instituto da Criança, e os protocolos I, II e III do GBTTW)

os quais continham em comum a associação terapêutica clássica de vincristina

e actinomicina-D.
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        O tratamento quimioterápico foi instituído de acordo com recomendações e

conclusões do GCBTTW, obedecendo às modificações de cada um dos três

protocolos instituídos no período de 1986 a 1992, como mostram as Figuras 1,

2 e 3. As modificações básicas efetuadas, que podem ser observadas nos

protocolos I e II, decorreram da constação, no primeiro protocolo

quimioterápico, da superioridade do regime  no qual a actinomicina D foi usada

em dose única, em comparação com o regime em que foi ministrada em doses

fracionadas para todos os estádios, e ainda, da não necessidade de 15 meses

de tratamento quimioterápico para pacientes em estádio II (HF).

        A única modificação do terceiro protocolo em relação ao segundo, foi a de

voltar a tratar os TW em estádio I (HF) com quimioterapia e durante sete

semanas, tratamento igual ao do estádio II, a fim de evitar um maior número de

recidivas em pacientes estádio I, conforme o observado no tratamento

abrangente de apenas quatro meses (De Camargo, 1996).

        Por outro lado, os dois principais protocolos utilizados pela Unidade de

Oncologia Pediátrica do ICR-HC-FMUSP, têm em comum também a

associação de vincristina e actinomicina, sendo que, para pacientes estádio I, é

ministrada apenas uma dose a mais de vincristina e actinomicina –D, conforme

o Protocolo TW-V-97. Já para o estádio II, as principais diferenças são: inclusão

de duas doses adicionais de vincristina e actinomicina-D, e supressão de

radioterapia abdominal para os pacientes tratados de acordo com o Protocolo

TW-V-97 (Figuras 4, 5, 6 e 7).
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EstádiosEstádios

II
(6 meses)(6 meses)

IIII
(15 meses)(15 meses)

IIIIII
(15 meses)(15 meses)

IVIV
(15 meses)(15 meses)

ACT (ACT (ActinominaActinomina D) D) 
Braço A =  15 µBraço A =  15 µg/kgg/kg X 5 diasX 5 dias
Braço B= 60 µBraço B= 60 µg/kgg/kg X 1diaX 1dia

VCR (VCR (VincristinaVincristina))
1,51,5mg/mmg/m22

ADR (ADR (AdriamicinaAdriamicina))

RT (Radioterapia)RT (Radioterapia)

CirurgiaCirurgia
BraçoBraço

AA BB
BraçoBraço

AA BB
BraçoBraço

AA BB
BraçoBraço

AA BB

Figura 1. Protocolo I do GCBTTW (1986-1988).

EstádiosEstádios

II
(4 meses)(4 meses)

IIII
(7 meses)(7 meses)

IIIIII
(15 meses)(15 meses)

IVIV
(15 meses)(15 meses)

ACT (ACT (ActinominaActinomina D) = D) = 60 µ60 µg/kgg/kg X 1diaX 1dia

VCR (VCR (VincristinaVincristina) = ) = 1,51,5mg/mmg/m22

ADR (ADR (AdriamicinaAdriamicina))

RT (Radioterapia)RT (Radioterapia)

CirurgiaCirurgia CirurgiaCirurgia
Braço ABraço A

Figura 2. Protocolo III do GCBTTW (1989–1992).
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EstádiosEstádios

II
(7 meses)(7 meses)

IIII
(7 meses)(7 meses)

IIIIII
(15 meses)(15 meses)

IVIV
(15 meses)(15 meses)

CirurgiaCirurgia CirurgiaCirurgia
Braço ABraço A

ACT (ACT (ActinominaActinomina D) = D) = 60 µ60 µg/kgg/kg X 1diaX 1dia

VCR (VCR (VincristinaVincristina) = ) = 1,51,5mg/mmg/m22

ADR (ADR (AdriamicinaAdriamicina))

RT (Radioterapia)RT (Radioterapia)

Figura 3. Protocolo III do GCBTTW (1992–1994).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Vincristina (VCR) = 1,5 mg/m2/iv (máx. 2,0 mg)

Actinomicina D (ACT) = 1,5 mg/m2/iv (máx. 2000 mg)

Figura 4. Tratamento para - E-I, TW-85,  ICr–HC–FMUSP.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Radioterapia (RT) abdominalRadioterapia (RT) abdominal

Vincristina (VCR) = 1,5 mg/m2/iv (máx. 2,0 mg)

Actinomicina D (ACT) = 1,5 mg/m2/iv (máx. 2000 mg)

Figura 5. Tratamento para - E-II, TW–85,  ICr –HC–FMUSP.

Vincristina (VCR) = 1,5 mg/m2/iv (máx. 2,0 mg)

Actinomicina D (ACT) = 1,5 mg/m2/iv (máx. 2000 mg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

      Figura 6. Tratamento para - E-I, TW–V97,  ICr–HC–FMUSP.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Vincristina (VCR) = 1,5 mg/m2/iv (máx. 2,0 mg)

Actinomicina D (ACT) = 1,5 mg/m2/iv (máx. 2000 mg)

      Figura 7. Tratamento para - E-I, TW-97,  ICr–HC–FMUSP.

O estadiamento que utilizamos foi o proposto pelo NWTS-2 (D’Angio et

al., 1981). Os pacientes foram avaliados quanto à idade por ocasião do

diagnóstico nos grupos de idade (menor de 24 meses, igual ou maior que 24 e

menor que 48 meses, igual ou maior que 48 e menor que 60 meses, e igual ou

maior que 60 meses), quanto ao sexo (masculino ou feminino), à lateralidade do

tumor (esquerdo ou direito), ao tipo histológico (componente histológico

blastematoso, mesenquimal, epitelial, misto) e ao peso tumoral (menor que 550

g e igual ou maior que 550 g). Todos os dados estudados foram obtidos pelo

levantamento e revisão dos correspondentes prontuários médicos e relatórios

anatomopatológicos daquelas duas instituições.

        Os fatores biológicos foram determinados mediante exames

imunoistoquímicos efetuados no material tumoral em blocos

anatomopatológicos para a detecção da proteína p53 mutante e da

glicocoproteína-p gpP em 40 casos. Esses exames foram realizados no Setor
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de Imunoistoquímica do Departamento de Anatomia Patológica do Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Acompanhamos pessoalmente a revisão dos cortes efetuados por um médico

patologista que avaliou os parâmetros histológicos sem conhecer os dados

referentes às evoluções clínicas correspondentes. Foram utilizados os critérios

do NWTS para as definições do tipo histológico (Faria et al., 1996). Nos casos

duvidosos, uma segunda avaliação dos correspondentes blocos foi efetuada por

outro patologista.  Vinte e oito tumores de pacientes, classificados como estádio

I, foram avaliados segundo os critérios de Weeks et al. (1987) quanto à

presença das seguintes variáveis de microestadiamento: invasão da cápsula

renal, do seio renal, dos vasos intra-renais e da presença da pseudocápsula

inflamatória.

A pesquisa foi aprovada pelas comissões de ética do Instituto da Criança

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São

Paulo e do Hospital do Câncer.

 4.2 MÉTODOS IMUNOISTOQUÍMICOS PARA DETECÇÃO DA p53 DA gpP

Blocos de parafina de cada amostra tumoral foram fixados em solução de

formol a 10%, para avaliação imunoistoquímica. Na medida do possível, foram

escolhidos blocos que continham tecido tumoral circundado por tecido renal

normal. De cada bloco foram obtidos dois cortes consecutivos, cada um com 5

µm de espessura.
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As lâminas foram desparafinizadas com xilol aquecido a 60 º C durante

15 minutos e, a seguir, em temperatura ambiente durante o mesmo período de

tempo. Os cortes histológicos foram então hidratados numa seqüência de

lavados de etanol em concentrações decrescentes de 100, 92 e 70%, durante

30 segundos em cada imersão, e, finalmente, mergulhados em água destilada.

A seguir foi feita a recuperação antigênica pelo calor úmido (panela de

pressão a 100 ºC), utilizando solução tampão de citrato de sódio 10mMol, pH 6,

durante três minutos e meio para o p53, e cinco minutos para gpP. Depois, os

cortes foram resfriados em temperatura ambiente e lavados em água corrente.

O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado com peróxido de hidrogênio a

0,3% (diluído em metanol), em três banhos de cinco minutos cada, seguidos de

lavado em água destilada e PBS.

Após o equilíbrio, os cortes foram incubados com anticorpo monoclonal

primário anti-p53 (DO7: DAKO – título 1: 5.000) para a p53, e com anticorpo

monoclonal anti-glicoproteína-P (NC-JSB1: NOVOCASTRA – título 1: 50) para a

gpP, durante 60 minutos em temperatura ambiente e lavados em PBS. O

procedimento teve seqüência com incubação em Kit DAKO LSAB (+),

Mouse/Rabbit, por 12 minutos, finalizando com lavado em solução PBS. A

visibilidade foi obtida com o substrato de cromógeno 3-3’ diaminobenzidina

(DAB) (0,06g de DAB e 1ml de peróxido de hidrogênio a 20 volumes) durante

três a cinco minutos a 37oC, ao abrigo da luz. Após o lavado em água destilada,
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pôde ser observada, ao microscópio, a formação de precipitado castanho

escuro.

A seguir, os cortes foram contracorados com hematoxilina de Harris

durante um minuto, seguindo-se imersão em água amoniacal e,

subseqüentemente, em água destilada. Em seguida, foi realizada desidratação

com etanol em concentrações crescentes de 70, 92 e 100%, mergulhando-se

os cortes  durante um minuto por três vezes. O procedimento foi ultimado com a

diafanização em três banhos de xilol durante um minuto, finalizando-se com a

correspondente montagem entre lâmina e lamínula com resina.

  As imunoexpressões da p53 e da gpP foram avaliadas pela análise

semi-quantitativa microscópica sob aumento de 400x. Para a proteína p53, as

reações foram consideradas positivas somente quando os núcleos

apresentaram coloração acastanhada. Controles negativos e positivos foram

utilizados para garantir a qualidade da reação. Para cada tumor, a proporção de

células exibindo positividade nuclear foi quantificada em 0%, 1-5%, 5-25% e

mais de 25%. Para a gpP, as reações foram consideradas positivas somente

quando os núcleos, a membrana celular ou o endotélio dos capilares intra-

tumorais apresentaram coloração acastanhada. Para a avaliação da expressão

da proteína gpP foram usadas as seguintes pontuações: (a) porcentagem de

células positivas: 0: 0% de células positivas; 1: menos que 25% de células

positivas; 2: 26 a 50% de positividade; 3: mais do que 50% de células positivas;

(b) intensidade da coloração: 0: negativa; 1: fraca; 2: intermediária; 3: forte. A
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somatória de a+b pode alcançar seis (6) como pontuação máxima. Uma

pontuação total de 0 a 2 foi classificada como baixa, e, entre 3 e 6, como alta

(Volm et al., 1995).

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A comparação das médias das variáveis peso e idade nos grupos de

recidiva e de não recidiva foi realizada por meio do teste t de Student para duas

amostras independentes, após o teste de igualdade de variâncias de Levine

(Bussab, Morretin, 2002).

Foi estudada a associação entre ocorrência de recidiva e as variáveis

peso, idade, sexo, positividade para a p53 e para a gpP, categorizadas por

meio do teste de associação de qui-quadrado, sendo que, quando a freqüência

esperada foi menor que 5, utilizamos o teste exato de Fisher (Agresti, 2002).

Caso algum fator de prognóstico apresentasse significado estatístico,

para confirmar sua expressividade em comparação com as outras variáveis de

prognóstico, utilizou-se o modelo de regressão de Cox para análise multivariada

(Cox, 1972).

Empregamos o programa estatístico SPSS 11 para a realização dos

testes, tendo sido adotado o nível de significância de 5% para a conclusão de

todos os testes.

A resposta à terapia foi considerada conforme os critérios da

Organização Mundial de Saúde. A curva de sobrevida global dos pacientes foi
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calculada desde o dia da ressecção do tumor até a data do óbito (ocorrido por

qualquer causa) ou, então, até o mês da última avaliação no seguimento do

paciente. A sobrevida livre de doença foi calculada a partir do desaparecimento

macroscópico do tumor até a ocorrência da recidiva (Kaplan, Meier, 1958). Na

comparação das variáveis de prognóstico idade por ocasião do diagnóstico e

peso do tumor, foi utilizado o estimador de Kaplan-Meier para a obtenção das

curvas de sobrevida global e de sobrevida livre de doença. Para comparar as

curvas de sobrevivência nos dois grupos definidos pelas variáveis de

prognóstico, utilizaram-se testes diferentes: quando as curvas se cruzaram, foi

utilizado o teste de Wilcoxon (Wonnacott e Wonnacott, 1990); quando não se

cruzaram, utilizamos o teste de Log-rank (Mantel, 1967).
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5. RESULTADOS

          Nosso estudo abrangeu 122 crianças portadoras de tumor de Wilms (TW)

unilateral, sem tratamento prévio. A faixa etária variou de três meses a 12 anos,

com mediana de 31 meses, média de 39,2 meses e desvio padrão de +28,7

meses, sendo 71 (58,2%) pacientes do sexo feminino e 51 (41,8%) do sexo

masculino (relação masculino: feminino = 0,72). A média de idade das meninas

foi 38,3 meses e, dos meninos, 40,4 meses. Ainda, com relação à idade por

ocasião do diagnóstico, em 43 (32,8%) casos, os pacientes tinham menos de

24 meses; em 47 (35,9%) casos, tinham entre 24 e 48 meses; em 15 (12,3%)

casos, entre 48 e 60 meses e, em 26 (21,3%) casos, mais que 60 meses.  Em

52 (42,6%) casos, o rim acometido foi o direito, e em 70 (57,4%), o esquerdo. A

Tabela 2, Anexo A mostra os pacientes discriminados por idade, sexo,

lateralidade, estádio, tipo histológico, peso do tumor, presença de recidiva e

evolução durante o seguimento clínico.

Em relação às variáveis obtidas nos relatórios anatomopatológicos, o

peso tumoral foi registrado em 104 (85,2%) dos 122 casos, com mediana de

492,5 g, média de 572,5 g e desvio padrão de + 334,7 g. Em 11 (10,6%) casos,

o tumor pesou mais de 1.000 g; em 36 (34,6%) casos, o peso variou entre 550

e 1.000 g; em 57 (54,8%) casos, foi menor que 550g.

Com relação ao tipo histológico, todos os casos pertenciam ao grupo de

histologia favorável, sendo 23 casos (18,9%) com predomínio blastematoso, 24

(19,7%), com predomínio epitelial, 9 (7,4%), com predomínio mesenquimal, e
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66 (54,1%), de tipo misto. Houve 74 (60,7%) casos classificados como estádio I,

e 48 (39,3%), como estádio II.

        Ocorreu recidiva tumoral em 19 (15,6%) pacientes, sendo em 10 (52,6%)

de estádio I e em 9 (47,4%) de estádio II. Dos 10 pacientes estádio I, em 7

(70%) casos a recidiva ocorreu no pulmão, e em 3 (30%) casos, foi local. Deles,

apenas 6 estão vivos, 3 com recidiva pulmonar e 3 com recidiva local. Quanto à

recidiva, nos casos classificados como estádio II, ela foi pulmonar em 7 (77,8%)

casos; em 1 (11,1%) caso, foi local e hepática, e em 1 (11,1%) caso, foi no

pulmão e no fígado. Desses pacientes, 4 (44,4%) estão vivos, todos com

recidiva pulmonar.

Foram efetuados exames imunoistoquímicos em 40 casos de TW

unilateral, dos quais 28 casos em tumores não recidivados e 12 em tumores

recidivados. Nestes 40 casos, 39 (97,5%) mostraram ausência de expressão da

p53, somente 1 (2,5%) tendo mostrado positividade para o p53, este caso

fazendo parte do grupo de tumores recidivados. Em relação à gpP, foram

realizadas, inicialmente, análises qualitativas para a presença ou ausência da

sua expressão. Em 18/40 (45%) casos houve imunoexpressão para a gpP,

sendo que em 10/12 (83%) pacientes que apresentaram recidiva, os resultados

foram positivos (6 na membrana do componente epitelial, 1 na membrana do

componente blastematoso, 2 no endotélio capilar intra-tumoral e 1 na

membrana dos componentes epitelias e blastematoso), enquanto 8/28 (28,5%)

casos não recidivados foram positivos (7 na membrana do componente epitelial

e 1 no componente blastematoso). Utilizando, então, o escore de pontuação
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para averiguar a importância da positividade, observamos que não houve

diferença estatisticamente siginificativa entre os dois grupos que apresentaram

positividade para a gpP (p = 0,153) (Tabela 3 e Figuras 8 e 9).
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Tabela 3.  Intensidade da marcação para a P-glicoproteína nos  casos que
apresentaram positividade nas células tumorais de acordo com a presença

 de recidiva ou não.

Nº DO CASO RECIDIVA PONTUAÇÃO

1 + B

2 + B

3 + B

4 + B

5 + A

6 + A

8 + B

9 + B

10 + A

19 + B

22 - A

38 - A

42 - B

49 - B

54 - A

56 - A

60 - A

62 - A
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A: pontuação alta; B: pontuação baixa. A pontuação total (porcentagem +
intensidade de células tumorais positivas) de 0 a 2 foi classificada como baixa,
e a pontuação entre 3 e 6 foi considerada alta.
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Figura 8. Fotomicrografia de corte histológico mostrando (seta) a glicoproteína-
P positiva no componente epitelial do tumor (aumento de 400X).

Figura 9. Fotomicrografia de corte histológico mostrando a glicoproteína-P
positiva no endotélio tumoral (aumento de 400X).
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Dos 40 casos estudados, 28 (70%), por serem classificados como

estádio I, foram revisados quanto aos achados histopatológicos e avaliados

quanto à presença ou não das variáveis de microestadiamento analisadas. Nos

24 (85,7%) casos que possibilitaram a avaliação de todas as variáveis de

microestadiamento, foi verificada a presença de duas ou mais variáveis em 3/6

(50%) casos no grupo de pacientes recidivados (2 com pseudocápsula

inflamatória e invasão da cápsula renal, e 1 com invasão de cápsula renal e do

seio renal). Nenhum (0%) dos 18 casos não recidivados apresentava duas ou

mais dessas variáveis, também nenhum caso tendo apresentado mais de uma

variável (Tabela 4).
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Tabela 4. Correlação entre o número de variáveis de microestadiamento  e a
presença de recidiva nos pacientes com TW com E-I estudados.

Nº DO
CASO

RECIDIVA PSEUDO
CÁPSULA

INVASÃO DE
CÁPSULA
TUMORAL

INVASÁO DE
VASOS

INTRA-RENAIS

INVASÃO
SEIO

RENAL

TOTAL
DE

VARIÁVEIS
PRESENTES

1 + não sim não sim 2

4 + não não não não 0

5 + não não não não 0

12 + não não não sim 1

16 + sim sim não não 2

19 + sim sim não não 2

23 - não sim não não 1

24 - não sim não não 1

25 - não não não não 0

29 - não não não não 0

33 - não sim não não 1

38 - sim não não não 1

39 - não não não não 0

41 - não sim não não 1

42 - não não não não 0

46 - não não não não 0

50 - não não não não 0

53 - sim não não não 1

54 - não não não sim 1

56 - não não não não 0

58 - não não não não 0

59 - não não não sim 1

62 - não não não não 0

63 - não sim não não 1
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Figura 10.  Fotomicrografia de corte histológico mostrando a presença de pseudo-
cápsula inflamatória, aumento de 400X – HE.

Figura 11. Fotomicrografia de corte histológico mostrando Invasão do seio
renal, aumento de 400X – HE.
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS FATORES PROGNÓSTICOS PARA OS

PACIENTES ESTUDADOS

Inicialmente, analisamos todos os pacientes diagnosticados no Hospital

do Câncer e no Instituto da Criança, e comparamos esses dois grupos quanto

às variáveis idade por ocasião do diagnóstico, peso do tumor (utilizando o teste

t de Student) e também as variáveis sexo e idade (utilizando o teste do qui-

quadrado), para ver se a amostra populacional era homogênea. O não encontro

de diferença estatisticamente significativa para esses grupos evidenciou a

homogeneidade da amostra entre pacientes diagnosticados com TW nas duas

Instituições durante o período em que transcorreu nosso estudo. Procedemos,

então, a uma análise comparativa, na casuística estudada, dos fatores de

prognóstico nos grupos que apresentaram recidiva ou não.

IDADE POR OCASIÃO DO DIAGNÓSTICO

 Utilizando o teste t de Student, foi comparada, inicialmente, a média da

idade para todos os pacientes que compunham os grupos que apresentaram

recidiva, com a dos que não recaíram, não tendo encontrado diferença

estatisticamente significativa (p=0,428). Todos os pacientes foram, então,

divididos em seis subgrupos, de acordo com a idade por ocasião do

diagnóstico: menos que 24 meses, igual ou mais que 24 meses, menos que 48

meses, igual ou mais que 48 meses, menos que 60 meses, e igual ou mais que

60 meses, nesses pacientes tendo sido avaliada, pelo teste do qui-quadrado, a

ocorrência de associação ou não de recidiva. Quanto à ocorrência de recidiva,
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não foi observada diferenças estatisticamente significativas em quaisquer

desses grupos. Foi constatado que, tanto para pacientes cujo corte foi de 24

meses (p=0,839), de 48 meses (p=0,393) ou de 60 meses (p=0,562), não houve

diferença estatisticamente significativa.

PESO DO TUMOR

 O peso do tumor foi comparado, por meio do teste t de Student, em

todos os pacientes que compunham os grupos que apresentaram recidiva com

os que não a tiveram, tendo sido encontrada diferença estatisticamente

significativa (p=0,001). Utilizamos, então, o teste do qui-quadrado para estudar

a associação entre recidiva ou não e o peso tumoral, em pacientes nos quais o

este era menor que 550 g e naqueles em que era igual ou maior que 550 g,

tendo, novamente sido observada diferença estatisticamente significante entre

ambos os grupos (p=0,002).

SEXO

O teste do qui-quadrado foi utilizado para estudar uma associação entre

recidiva ou não, em pacientes do sexo masculino e do feminino, não tendo sido

encontrada diferença estatisticamente significativa entre ambos os sexos

(p=0,592).
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ESTÁDIO

Utilizamos, mais uma vez, o teste do qui-quadrado para estudar a

existência de associação entre recidiva ou não, em pacientes classificados

como estádios I e II, também não tendo sido encontrada diferença

estatisticamente significativa entre ambos (p = 0, 436).

DETECÇÃO IMUNOISTOQUÍMICA DO p 53

Não houve associação entre presença ou não de recidiva e a

imunoexpressão do p53, sendo que, em apenas um caso, que fazia parte do

grupo recidivado, tal associação foi positiva para a p53.

DETECÇÃO IMUNOISTOQUÍMICA DO GLICOPROTEÍNA-P (gpP)

Utilizando o teste do qui-quadrado, observamos a ocorrência de uma

associação maior entre a imunoexpressão da gpP e a presença de recidiva

(10/12 casos), em comparação com 7/28 dos casos presentes no grupo não

recidivado, essa diferença tendo sido estatisticamente significativa (p=0,001).

Porém, quando foi analisada a expressão da proteína gpP pelo critério de

pontuação utilizado, não foram encontradas diferenças estatisticamente

significativas na marcação deste anticorpo entre os dois grupos estudados

(p=0,153).

VARIÁVEIS DE MICROESTADIAMENTO.
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Utilizando o teste do qui-quadrado, observamos uma maior associação

entre a presença de duas ou mais variáveis de microestadiamento nos

pacientes que apresentaram recidiva (3/6; correspondendo a 50%), enquanto

nenhum dos pacientes que não tiveram recidiva apresentaram mais de uma

variável positiva, essa diferença tendo sido estatisticamente significativa

(p=0,010).

ANÁLISE COMPARATIVA DOS FATORES DE PROGNÓSTICO IDADE POR

OCASIÃO DO DIAGNÓSTICO E PESO TUMORAL, SEXO E ESTÁDIO

SEGUNDO A TÉCNICA DE KAPLAN-MEIER

Os resultados das análises comparativas entre sobrevida global e

sobrevida livre de recidiva, e a presença ou ausência das variáveis prognósticas

idade por ocasião do diagnóstico e peso do tumor, foram obtidos com o

emprego de análise univariada, e podem ser vistos nas figuras apresentadas a

seguir.

IDADE

 Comparando as idades por ocasião do diagnóstico <24 meses, > 24 e <

48 meses, > 48 e < 60 meses e > de 60 meses, não encontramos diferença

estatisticamente significativa para sobrevida global e sobrevida livre de recidiva,

com p=0,2283 e p=0,9096, respectivamente (Figuras 12 e 13).
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Figura 12.  Sobrevida global comparativa para idade por ocasião do

               diagnóstico para 122 pacientes tratados por TW
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Figura 13. Sobrevida livre de recidiva comparativa para todas as idades por

ocasião do diagnóstico para 122 pacientes tratados por TW
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PESO DO TUMOR

 Os pacientes com tumor pesando menos que 550 g, apresentaram

sobrevida global e sobrevida livre de recidiva maiores, em comparação com os

do grupo com tumores pesando 550 g ou mais, essa diferença tendo sido

estatisticamente significante (p=0,0027 e p=0,0017, respectivamente) (Figuras

14 e 15). É importante ressaltar a não ocorrência de óbito nos pacientes com

peso tumoral  inferior a 550 g.
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Figura 14.  Sobrevida global para peso do tumor para 122 pacientes tratados
por TW
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Figura 15. Sobrevida livre de recidiva para peso do tumor para 122 pacientes
tratados por TW

SEXO

          Pacientes de sexo feminino apresentaram sobrevida global e sobrevida

livre de recidiva maiores, comparativamente aos pacientes de sexo masculino,

estas diferenças, contudo, não tendo sido estatisticamente significantes

(p=0,3946 e p=0,4904, respectivamente) (Figuras 16 e 17 ).



82

Feminino
Masculino

150100500

1.00

0.95

0.90

Tempo (meses)

de
so

br
ev

id
a

gl
ob

al
Pr

o b
ab

ilid
ad

e
es

tim
ad

a

94%

88%

Figura 16. Sobrevida global de acordo com o sexo para 122 pacientes tratados
por TW
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Figura 17. Sobrevida livre de recidiva de acordo com o sexo para 122 pacientes
tratados por TW
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ESTÁDIO

Pacientes classificados como estádio I, apresentaram sobrevida global e

sobrevida livre de recidiva maiores, comparativamente aos pacientes de estádio

II, diferenças essas não estatisticamente significantes (p=0,4136 e p=0,5619,

respectivamente) (Figuras 18 e 19).

Figura 18. Sobrevida global de acordo com o estádio para 122 pacientes
tratados por TW
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Figura 19. Sobrevida livre de recidiva de acordo com o estádio
para 122 pacientes tratados por TW

ANÁLISE DOS FATORES DE PROGNÓSTICO ESTUDADOS PELO

MODELOS DE RISCO PROPORCIONAL DE COX PARA RECIDIVA.

Utilizando o modelo de regressão de Cox para suposição de riscos

proporcionais, com a finalidade de avaliar o risco de recidiva e de óbito em

função das variáveis sexo, estádio, peso e idade, observamos que o peso do

tumor persistiu como sendo o único fator significativo com relação ao risco de

recidiva (p=0,005). Quando o peso do tumor é igual ou superior a 550 g, o risco

de recidiva é seis vezes maior que quando o peso é menor que 550 g (Tabela

5).
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        Tabela 5.  Risco de recidiva para todas as variáveis segundo o modelo
de regressão de Cox

VARIÁVEIS COEFICIENTE ERRO

PADRÃO

p RAZÃO DE

RISCOS

sexo .284 .520 .585 1.329

estádio - 0.38 .566 .946 .962

peso 1.823 .653 .005 .6.192

idade (1) .848

idade(2) .147 .709 .835 1.159

idade(3) .705 .839 .399 2.023

idade(4) .217 .735 .768 1.242

Peso: peso>550 g; idade(1):<24 meses; idade (2): > de 24 e < 48;
Idade (3): > 48 e < 60 meses; idade (4) > 60 meses

CORRELAÇÃO ENTRE PESO E IDADE

 Investigamos se poderia existir uma correlação entre aumento do peso

tumoral e aumento da idade por ocasião do diagnóstico, tendo observado,

entretanto, que os coeficientes de correlação de Pearson e de Spearman não

mostraram a existência de significado estatístico.
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         Figura 20. Gráfico de dispersão para Peso e Idade

SOBREVIDA GLOBAL E SOBREVIDA LIVRE DE RECIDIVA PARA TODOS

OS PACIENTES PORTADORES DE TW ESTUDADOS, SEGUNDO A

TÉCNICA DE KAPLAN-MEIER.

Nos 122 pacientes estudados e portadores de TW localizados com HF,

foram observadas sobrevida livre de recidiva e sobrevida global,

respectivamente, de 83% e 92% (Figuras 21 e 22).
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  6. DISCUSSÃO

          O tumor de Wilms (TW) constitui indubitavelmente um dos maiores

exemplos do sucesso no tratamento do câncer infantil, somente conseguido

graças ao esforço conjunto internacional de grupos cooperativos

multidisciplinares, de modo a ter possibilitado a atual alentadora situação em

que se obtém a cura de mais de 85% das crianças afetadas por essa neoplasia

maligna (Green et al., 1995). Entretanto, mesmo com tratamentos

quimioterápicos os mais adequados, 10 a 15% dos pacientes com histologia

favorável (HF) e 50% dos com anaplasia terão progressão do tumor ou recidiva

(Campbell et al., 2004; De Kraker et al., 2004). E, em que pese ser possível

controlar a doença na maioria dos pacientes classificados como portadores de

TW localizado (estádios I e II), com a associação de apenas vincristina e

actinomicina-D, e riscos mínimos de desfavoráveis efeitos tardios, a escolha do

tratamento adequado para os pacientes mais resistentes à terapêutica ou que

vêm a recidivar ainda permanece um desafio (Williams et al., 2004). Deve ainda

ser ressaltado que, embora apenas 15% dos pacientes com TW classificados

como portadores de doença localizada e HT terem apresentado recaída, eles

representaram mais de 40% dos casos de recidiva (D’Angio et al.,1989;

Tournade et al.,1993; De Camargo 1996; Pritchard-Jones et al. 2004).

Por essas razões, esforços devem ser concentrados na busca por fatores

clínicos e biológicos que possibilitem a classificação desses pacientes que

apresentam maior risco de recaída, de modo a possibilitar tratamentos mais
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eficazes.  Neste contexto, foi realizado um estudo retrospectivo que englobou

um longo período de tempo (1976-2001) e envolveu dois centros especializados

no tratamento do câncer pediátrico, ainda mais pelo fato de o TW ser uma

neoplasia maligna extremamente rara, como demonstra seu coeficiente de

incidência, de 11,1/milhão em meninos e 12,4/milhão em meninas no Estado de

São Paulo em 1998, o que leva a um número aproximado entre 350 e 400

casos diagnosticados com TW por ano no Brasil (Mirra et al., 2004).

Neste trabalho, selecionamos quatro variáveis clínicas de prognóstico

(idade por ocasião do diagnostico, sexo, peso e estádio do tumor) estudadas

nos 122 pacientes que compõem nossa casuística, e duas variáveis biológicas

(p53 e gpP) avaliadas num grupo de 42 casos (selecionados dos 122) nos quais

foram realizados os correspondentes estudos imunoistoquímicos. Inicialmente

procuramos saber se os grupos eram homogêneos quanto à idade, sexo, peso

do tumor e estádio, o que pode ser evidenciado na comparação dos resultados

dos casos estudados pelas duas instituições médicas de onde proveio nossa

casuística (Anexos B, C, D, E e F).

Nesta casuística, constatamos que a média da idade por ocasião do

diagnóstico (39,2 meses) está em concordância com a encontrada em outros

estudos (Pastore et al., 1988; Stiller e Parkin 1990). Quanto ao sexo,

observamos maior incidência do TW no sexo feminino, o que está de acordo

com os dados do NWTSG e da SIOP (Pastore et al., 1988; Breslow et al.,

1993). A recidiva ocorreu em 19/122 (15,6%) dos pacientes estudados, número

algo superior ao encontrado pelo NWTS-3, que foi inferior, mas próximo de 10%
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(D’Angio et al., 1989), o pulmão tendo sido o órgão com maior freqüência de

recidiva, o que está de acordo com os achados do NWTS, SIOP, UKCCSG e

GCBTTW (De Camargo, 1996; Grundy et al., 2002).

AVALIAÇÃO DOS FATORES DE PROGNÓSTICO

IDADE POR OCASIÃO DO DIAGNÓSTICO

Desde os estudos mais antigos, como os publicados por Jereb e Ekland

em 1973 e os resultados das análises feitas por Lemerle et al., em 1976, a

idade por ocasião do diagnóstico tem sido considerada como um importante

indicador de prognóstico nos TW localizados, sempre com um maior impacto na

sobrevida livre de recaída do que na sobrevida global. O primeiro NWTS-1

confirmou a importância da idade de 24 meses como divisor para identificar

pacientes com maior chance de recidiva, porém questionou se o melhor

prognóstico dos pacientes com menos de 24 meses poderia decorrer de,

eventualmente, nesse grupo estarem incluídos os casos de histologia favorável

e estádios localizados, de acordo, aliás, com o observado no NWTS-3.

Segundo este, 50% dos pacientes com estádio I e HF apresentavam idade

inferior a 24 meses, contra 20% dos classificados como estádio III (Breslow et

al., 1978; D’ Angio et al., 1989).

No NWTS-3, crianças acima de 24 meses e classificadas como estádios I

e II, apresentaram maior chance de recaída no abdome, sendo que a chance
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maior de recidiva no pulmão só foi observada nos estádios II, sem impacto,

porém, na sobrevida global (Breslow et al., 1991).

No Brasil, De Camargo, em sua tese de doutorado, analisando os dados

encontrados em três estudos consecutivos (GCBTTW 1, 2 e 3) relativos aos

pacientes com TW e tratados, encontrou uma associação entre idade maior de

60 meses e maior chance de recidiva do tumor (De Camargo, 1996). Burgers et

al. (1986), analisando os resultados referentes a pacientes tratados, nos

estudos da SIOP, encontraram uma nítida associação entre idade maior por

ocasião do diagnóstico e chance maior de recorrência no abdome. Em

publicação mais recente, Pritchard-Jones et al. (2003), analisando a evolução

clínica dos pacientes envolvidos no UKCCSG 2 e 3, encontraram um melhor

prognóstico para as crianças com menos de 24 meses de idade tratadas de TW

com E-I e HF. Por outro lado, pacientes com as mesmas características, porém

idade superior a 60 meses, apresentavam maior chance de recidiva quando

tratados apenas com vincristina.  Finalmente, Weirch et al. (2004), em artigo

publicado pelo GPOH (grupo associado à SIOP), constataram que a idade

inferior a 24 meses foi associada a uma melhor sobrevida global nos tumores

com HF tratados com quimioterapia pré-operatória.

        Em nosso estudo não encontramos correlação entre a idade por ocasião

do diagnóstico e uma maior chance de recaída ou de óbito, sendo que a média

de idade para os pacientes que apresentaram ou não recidiva não apresentou

diferença estatisticamente significativa (p = 0,428), o mesmo tendo sucedido

quando utilizamos os cortes de 24, 48 e 60 meses. Portanto, nossos resultados
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diferem de vários estudos publicados na literatura médica. Aliás, em dissertação

de mestrado que envolveu estudo retrospectivo de 39 pacientes com TW

tratados na Santa Casa de São Paulo (Departamento de Pediatria da

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo), Teixeira (2000)

também não havia encontrado correlação entre idade e pior prognóstico.

Ressalte-se que achados como estes também já haviam sido registrados no

NWTS-2, segundo o qual não foi constatado que a idade, isoladamente,

estivesses associada a uma maior chance de recidiva ou óbito (D’ Angio et al.,

1981).  Tendo em vista o achado de resultados divergentes quanto à verdadeira

importância da idade, isoladamente, como fator determinante de prognóstico,

uma sugestão é que novos estudos prospectivos multi-institucionais sejam

realizados pelos grupos cooperativos que tratam dos pacientes com TW.

SEXO

Não encontramos diferença estatisticamente significativa para recaída do

tumor e para óbito em relação ao sexo do paciente, o que está de acordo com

os resultados dos estudos obtidos pelos principais grupos cooperativos para

tratamento do TW (D’ Angio, 1989; Pritchard, 1995; De Camargo, 1996;

Weirich, 2004).
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PESO DO TUMOR

Desde os primeiros estudos publicados sobre o tratamento do TW, o

peso do tumor tem sido considerado um fator significativo para o prognóstico

(Garcia et al., 1963; Perez et al., 1973). De fato, nossos resultados

demonstraram que o peso do tumor foi, sem dúvida, o fator de prognóstico mais

associado a uma maior chance de recaída e de óbito. Comparando a média e a

mediana do peso do tumor obtidas em nosso estudo com as encontradas na

literatura correspondente a pacientes submetidos à nefrectomia como

abordagem terapêutica inicial, observamos resultados semelhantes (D’ Angio et

al., 1978).

Assim, analisando todo o grupo estudado, observamos que os pacientes

que apresentaram recidiva tinham peso do tumor maior que os que não

recidivaram, essa diferença tendo sido estatisticamente significativa (p = 0,001).

Então, aplicando como critério de corte o peso do tumor de 550 g utilizado por

Cassady et al. (1973), e que estaria relacionado a uma chance maior de

recidiva em pacientes com TW estádio I, observamos que pacientes com

tumores de mais de 550 g apresentavam sobrevida global e sobrevida livre de

recaída inferiores às daqueles com peso do tumor inferior a 550 g, com

diferença estatisticamente significativa (p = 0,002). A importância do peso do

tumor como variável prognóstica isolada para recidiva, mesmo quando levada

em conta a contribuição das outras variáveis de prognóstico associadas ?  tais
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como sexo, idade e estádio ?  foi evidenciada numa análise multivariada obtida

com o auxílio do modelo de riscos proporcionais de COX (p = 0,005).

Nossos resultados estão de acordo com os dados encontrados na

literatura, que indicam a associação entre o peso do tumor e maior chance de

recidiva, como, por exemplo, os demonstrados pelos estudos do NWTS 1 e 3

(D’Angio et al., 1978, Breslow et al., 1989) e os do GCBTTW 1, 2 e 3 (De

Camargo et al., 1996), segundo os quais o peso maior que 550 g foi associado

à maior chance de recidiva, respectivamente, abdominal e pulmonar. Porém, ao

contrário desses estudos, que não demonstraram a importância do peso do

tumor na sobrevida global, em nossa casuística observamos uma chance maior

de óbito de pacientes cujos tumores pesavam mais de 550 g. Os estudos

conduzidos pelo NWTS-2 não demonstraram uma associação entre peso do

tumor e maior chance de recidiva (D’Angio et al., 1981). Os resultados

publicados pelo UKCCG-1, 2 e 3, falharam em demonstrar associação entre

peso do tumor e maior chance de recidiva e de óbito em pacientes com estádio

I, provavelmente devido ao menor número de tais eventos ocorridos nessas

séries de pacientes tratados e ao impacto marginal deste fator (Pritchard, 1995;

Pritchard-Jones et al., 2003).

ESTÁDIO

Não encontramos diferença estatisticamente significativa para recidiva e

óbito em relação ao estádio do tumor, sendo que os índices de sobrevidas
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global e livre de recaída por nós observados, tanto para o estádio I quanto para

o estádio II (89% e 96%, respectivamente), foram muito semelhantes aos

publicados na literatura médica, estando também de acordo com os resultados

obtidos pelos estudos dos principais grupos cooperativos para tratamento do

TW (D’ Angio, 1989; Pritchard, 1995; De Camargo, 1996; Weirich, 2004).

VARIÁVEIS DE MICROESTADIAMENTO EM PACIENTES COM ESTÁDIO I

Em 3/6 (50%) casos de tumores recidivados constatamos a presença de

duas variáveis de microestadiamento, enquanto nenhum dos 18 casos sem

recidiva do tumor apresentou mais que uma variável, diferença esta que foi

estatisticamente significativa (p = 0,010). Nossos achados são semelhantes aos

de Weeks et al. em 1987 que, ao analisarem pacientes com estádio I e HF

tratados no NWTS-3, observaram a presença de duas ou mais variáveis em

62,5% dos pacientes que recidivaram, contra apenas 25% naqueles sem

recidiva.

Interessante notar que o critério usado para a definição de estádio I e

utilizado até o NWTS-4, o mesmo empregado no período de nosso estudo pelo

Instituto da Criança e pelo Hospital do Câncer, contempla um grupo

heterogêneo por envolver todos os casos de tumores limitados ao rim e

completamente ressecados, com uma variação considerável da extensão do

tumor dentro do rim, no seio renal e na cápsula do tumor (Weeks et al., 1987).

Por essa razão, no estadiamento utilizado no recém finalizado protocolo NWTS-

5, pacientes com envolvimento de vasos do seio renal ou comprometimento
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extenso e invasivo da cápsula renal, passaram a ser considerados como

estádio II (Beckwith, 1998).

Green et al. (1994), revisando todos os casos com estádio I e HF

tratados no NWTS-4, observaram que os casos de pacientes com menos de 24

meses de idade e peso do tumor menor de 550g estavam associados à

ausência das quatro variáveis de microestadiamento.

Como já citado anteriormente, o NWTS-5 determinou que pacientes

menores de 24 meses, com tumores de estádio I, HF e peso inferior a 550 g,

por constituírem um grupo com menor chance de apresentar positividade para

essas quatro variáveis de microestadiamento, deveriam ser submetidos à

nefrectomia total sem quimioterapia adjuvante (Green et al., 1993; Green et al.,

2001). Embora para pacientes com estas caraterísticas esse estudo tenha sido

precocemente finalizado, uma vez que o número de recaídas foi maior que

10%, todos os pacientes sobreviveram por não terem sido expostos às duas

drogas clássicas para as quais a terapêutica do TW é extremamente responsiva

(Green et al., 2001; Green, 2004). Além disso, revisados os oito casos que

foram submetidos apenas à nefrectomia e que recidivaram, Green et al. (2001)

observaram que, para eles, ou não havia adequada documentação quanto aos

aspectos anatomopatológicos, ou existiam características sugestivas de E-II,

tendo proposto que pacientes com TW E-I e HF adequadamente ressecados e

meticulosamente analisados poderiam ser beneficiados apenas pelo tratamento

cirúrgico, isoladamente.
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Também experimentamos dificuldades na avaliação dessas

microvariáveis, porém não encontramos associação entre sua presença e o

peso do tumor ou a idade por ocasião do diagnóstico.

 Finalmente, como demonstrado por estudo mais recente do NWTS-5,

parece existir uma associação entre o peso do tumor inferior a 550 g e a idade

do paciente menor que 24 meses por ocasião do diagnóstico, com uma

ausência de variáveis biológicas de prognóstico desfavoráveis, tais como as

perdas de heterozigose dos cromossomos 1p e 16q (Grundy et al., 2005).

VARIÁVEIS BIOLÓGICAS ESTUDADAS

1. DETECÇÃO IMUNOISTOQUÍMICA DA PROTEÍNA p53

A razão da escolha da proteína p53 como marcador biológico em nosso

estudo deveu-se ao fato de que, embora sua relação com os tumores de

histologia desfavorável  (cujo componente principal é a presença de anaplasia)

já esteja bem documentada na literatura médica, sua presença ou não nos

pacientes com TW de HF tem demonstrado resultados controversos (Velasco et

al., 1993; Bardeesy et al., 1994; Bardeesy et al., 1995; Cheah et al., 1996; El

Bahtimi et al., 1996; Govender et al., 1998; Teixeira, 2000, Beniers et al., 2001;

Sredni et al., 2001, D’Angelo et al., 2003; Peres et al., 2004).

Em nosso trabalho não observamos associação da detecção

imunoistoquímica da p53 com recidiva ou óbito. Apenas 1/40 (2,5%) de nossos
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pacientes com HF, submetidos ao estudo imunoistoquímico, apresentou

positividade para o p53, caso esse que faz parte do grupo recidivado. Este dado

está de acordo com a literatura médica, segundo a qual a expressão da

proteína p53 em pacientes com HF acontece entre 4 a 20%, devendo ser

levado em conta que sua positividade pode decorrer também da estabilização

protéica ou de sua ligação com outras proteínas, como p21, WT1 ou com

membros da família Bcl-2 (Maheswaran et al., 1995; Takeuchi et al., 1995; Re

et al., 1999; Beniers et al., 2001; Sredni et al., 2001; Huang et al., 2002;

D´Angelo et al., 2003; Hill et al., 2003).

Nossos achados estão em concordância com os relatados por D’ Angelo

et al. (2003) que, estudando 63 TW com HF tratados sem quimioterapia pré-

operatória, encontraram apenas 5 (8%) positivos para a p53, sendo 1/21 (5%)

com estádio I, e 3/21 (14%) com estádio II. Somente num paciente a doença

progrediu, não tendo sido observada correlação entre a presença da p53 com

estadiamento ou com prognóstico.

Por outro lado, há trabalhos sobre TW com HF que demonstraram uma

correlação entre a positividade da p53 e o estadiamento e/ou prognóstico

(Cheah et al., 1996; Beniers et al., 2000; Sredni et al., 2001; Skotnicka-

Klonowicz et al., 2001, Huang et al., 2002). Assinale-se, porém, que em dois

desses trabalhos não ficou definido em que momento do tratamento

quimioterápico foi efetuado o estudo imunoistoquímico, ou então se este foi

realizado em tumores que haviam recebido quimioterapia pré-operatória

(Beniers et al., 2000; Skotnicka-Klonowicz et al., 2001). Huang et al. (2002),
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analisando três espécimes de TW, sendo um de HF que evoluiu sem recidiva,

outro de HF e comportamento agressivo, e o último com HD, observou

positividade para a p53 e fraca marcação para a trombospondina-1 (conhecido

supressor endógeno da angiogênese), além de hiperexpressão do fator de

crescimento do endotélio vascular detectado pela técnica RT-PCR, somente

para os tumores de HD e os de HF, porém de comportamento agressivo. Estes

achados podem sugerir que a alteração do TP53 esteja associada a uma

evolução desfavorável determinada tanto pelo crescimento do tumor quanto

pelo estímulo a angiogênese que ocorre, principalmente, nos tumores com

anaplasia, mas, também, naqueles com HD que apresentem recidiva.

Atualmente, sabe-se que o impacto da quimioterapia na positividade

imunoistoquímica da p53 não pode ser menosprezado, pois ela atua

seletivamente de modo a permitir a proliferação das linhagens de células

tumorais imunorreativas, enquanto provoca a necrose das células

imunonegativas, duplicando, assim, o número de tumores que apresentam

positividade para a p53 após o tratamento quimioterápico (Govender et al.,

1998; Sredni et al., 2001; D’Angelo et al., 2003).

DETECÇÃO IMUNOISTOQUÍMICA DA P-GLICOPROTEÍNA (gpP)

Em nosso trabalho, inicialmente, realizamos uma avaliação quantitativa

da gpP em todos os casos submetidos a estudo imunoistoquímico, tendo

observado uma positividade maior para a gpP nos pacientes que apresentaram

recidiva, ou seja, em 10/12 (83,3%), comparativamente aos 8/28 (28,6%) que
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não apresentaram-na, diferença estatisticamente significativa (p = 0,001). Uma

análise qualitativa de todos os pacientes que apresentaram marcação positiva

para a gpP, por meio de uma escala de pontuação para avaliar tanto a

intensidade da marcação quanto a porcentagem de células positivas nas

lâminas analisadas, não demonstrou, porém, diferença significativa entre os

grupos que apresentaram ou não recidiva (p = 0,153).

A literatura registra muitos estudos que buscam investigar as alterações

genéticas e bioquímicas relacionadas ao fenótipo de múltipla resistência a

drogas e o mecanismo de ação pelo qual alguns genes e suas proteínas

conferem à célula do tumor uma resistência aos agentes quimioterápicos,

condição que leva ao insucesso terapêutico em muitos tumores (Kessel et al.,

1968; Juliano et al., 1976; Cornell et al., 1986; Chan et al., 1995). Por exemplo,

a ativação do gene MDR1, que, através do seu transcripto protéico, a gpP,

diminui a concentração intracelular de quimioterápicos, em que pese ser

apenas um dos mecanismos da célula do tumor para escapar dos efeitos

citotóxicos, é, dentre eles, sem dúvida, o mais conhecido e mais amplamente

estudado nos últimos 28 anos.

Para nosso trabalho escolhemos a gpP motivados pela escassez de

publicações que analisam a associação dessa proteína com a presença ou não

de um  comportamento histopatológico invasivo no TW, e pelo fato de os

trabalhos consultados envolverem pequenas séries de pacientes, metodologias

distintas, utilização de anticorpos diferentes, além da peculariedade de, em

alguns deles, a análise da gpP ter sido realizada após a quimioterapia pré-



101

operatória, portanto, sem obtenção de resultados conclusivos (Sola et al., 1994;

Volm et al., 1995; Oda et al., 1997; Camassei et al., 2002, Ghanem et al.,2005).

Optamos, também, pela análise imunoistoquímica, por ser técnica

exeqüível, rápida e sensível, podendo ser realizada em amostras feitas em

blocos de parafina, de modo a preservar as características histopatológicas.

Quanto à escolha do anticorpo monoclonal (JSB-1), fizemo-la por ser ele um

dos mais usados e acreditados para a demonstração da imunopositividade para

a gpP, por ser o mais indicado para tumores preservados em blocos de parafina

e guardar boa correlação com o achado de expressão do gene MDR1 em

tumores sólidos pediátricos (Beck et al., 1996; Oda et al., 1997).

Os poucos trabalhos publicados que investigam a associação entre a

imunopositividade da gpP e o comportamento histopatológico mais agressivo

por parte do TW, diferem em vários pontos, como, por exemplo, quanto ao

anticorpo monoclonal utilizado para avaliar a positividade para a gpP, quanto

aos pacientes que receberam ou não quimioterapia pré-operatória e ao número

de casos estudados (Sola et al., 1994; Volm et al., 1995; Oda et al., 1997;

Camassei et al., 2002). Em nossa casuística incluímos apenas casos

submetidos à quimioterapia após nefrectomia, sendo que, na revisão da

literatura, encontramos um trabalho que só analisou pacientes com TW não

submetidos à quimioterapia pré-operatória, e que demonstrou existir uma

diferença estatisticamente significativa na intensidade da positividade da gpP

para os TW com HF que recidivaram ou não, ainda que tenha englobado

casuística pequena (Sola et al., 1994).
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O’ Meara et al. (1992), analisando 12 casos de TW mediante a utilização

de anticorpos anti-JSB-1 e MR16 para detecção imunoistoquímica da gpP, não

encontraram positividade nos pacientes estudados. Oda et al. (1997), avaliando

a positividade da gpP com o emprego dos anticorpos JSB-1 e C-219, e a

expressão do gene MDR-1 em vários tumores sólidos e em 10 nefroblastomas

(cinco submetidos à quimioterapia pré-operatória, e cinco não), encontraram

positividade em 7/10 (70%) dos casos. Contudo, apesar de terem encontrado

correlação entre a positividade da gpP e a expressão do gene MDR1, não

constataram correlação com o prognóstico.

O trabalho de maior casuística (94 casos) foi o realizado por Camassei et

al. (2002), que abrangeu, em sua grande maioria, 73 (77,7%) pacientes

submetidos à quimioterapia pré-operatória, contra apenas 21 (22,3%) nos quais

foram realizadas análises imunoistoquímicas nas amostras tumorais sem prévio

tratamento quimioterápico. Em ambos os grupos, os resultados não revelaram

uma associação com maior chance de recaída ou de óbito, porém

demonstraram que tumores submetidos previamente à quimioterapia

apresentavam maior imunoexpressão para a gpP que tumores sem

quimioterapia pré-nefrectomia. Por outro lado, quando observada a  presença

de gpP nas células endoteliais dos vasos tumorais, a evolução  foi pior,

sugerindo que a ativação dessa glicoproteína no endotélio desses vasos deva

ser considerada como um dos fatores responsáveis pelo fenótipo de múltipla

resistência às drogas nos TW (Camassei et al., 2002).
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O rim normal e, principalmente, as áreas de diferenciação tubular do TW,

expressam normalmente a gpP (Ernest et al., 1997). Não obstante a alta

positividade (45%) obtida para a gpP em nossos casos e sua falta de correlação

com o prognóstico -  o que está de acordo com a literatura - , necessitam-se de

trabalhos que analisem grupos maiores de pacientes não submetidos à

quimioterapia pré-operatória e cujos achados positivos, obtidos por meio de

estudos imunoistoquímicos, sejam comparados com resultados fidedignos

obtidos por meio de técnicas de biologia molecular (RT-PCR) para o gene

MDR-1.

Finalmente, com relação à sobrevida global (92%) e livre de recaída

(83%) para todos os pacientes estudados, portadores de TW localizados com

HF, esses nossos resultados foram muito semelhantes aos encontrados pelos

principais grupos cooperativos existentes para tratamento de TW (D’ Angio et

al., 1989; Pritchard et al., 1995; De Camargo, 1996; De Kraker et al., 2004,

Weirich et al., 2004).

Não obstante esses expressivos resultados, os estudos do NWTS-5

demonstraram, para um grupo menor de pacientes com TW localizado e

histologia favorável, e que apresentaram perda de heterozigose para ambos os

cromossomos (16q e 1p), uma sobrevida livre de recaída de 75%, em contraste

com 91% para aqueles sem essas alterações moleculares, sugerindo que esses

pacientes poderiam se beneficiar pela inclusão de doxorrubicina no tratamento

(Grundy et al., 2005).
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Certamente, os vários estudos em andamento, que procuram identificar

novos marcadores moleculares de prognóstico, tais como a identificação dos

níveis de telomerase, marcadores de apoptose e de atividade mitótica, e

expressão gênica por microarray, somados aos achados clínicos e

histopatológicos já bem conhecidos, poderão, individualmente ou quando

associados, determinar qual subgrupo de pacientes com doença localizada será

merecedor de um tratamento mais intenso e apropriado (Dome et al., 1999;

Arcellana-Panililio et al., 2000; Takamizawa et al., 2001; Williams et al., 2004;

Ghanem et al., 2005; Grundy el al., 2005).
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7. CONCLUSÕES

1. A única variável clínica estatisticamente significativa quanto à associação

com a recidiva tumoral ou óbito, foi o maior peso do tumor (p = 0,001),

discriminada conforme acima ou abaixo de sua mediana, cuja importância como

fator de prognóstico isolado para recidiva foi confirmada em análise multivariada

(p=0,005).

2. Nos pacientes portadores de TW estádio I, a presença de duas variáveis de

microestadiamento foi mais associada ao grupo de recidiva, e essa diferença foi

estatisticamente significativa (p = 0,010).

3. As variáveis biológicas p53 e gpP não foram associadas a uma maior chance

de recidiva, com p = 0,300 e p = 0,153, respectivamente.

4. Os pacientes que apresentavam peso do tumor igual ou maior que 550 g,

apresentaram sobrevida livre de recidiva e sobrevida global estatisticamente

menor que aqueles com peso inferior a 550 g, com p = 0,0027 e p = 0,0017,

respectivamente.
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8. ANEXOS

Anexo A, Tabela 2. A Características dos pacientes portadores de tumor de
Wilms (estádios I e II) estudados (ICR-FMUSP, 1982-2001; Hospital do Câncer,
1976 -1999)

Caso Sexo Idade
(meses)

Lado do
 tu

Estádio Peso do
 tumor

(gramas)

Subtipo
 hist.

Recidiva Evolução

1 M 144 E I 685 MI sim óbito
2 F 72 E II - B sim óbito
3 M 48 D II 735 B sim Em tto
4 F 33 E I 1550 B sim óbito
5 M 19 D I - E sim FT
6 M 15 D I 905 B sim óbito
7 F 77 D II 935 ME sim óbito
8 F 72 D II 970 E sim óbito
9 F 60 D I 940 B sim FT
10 F 12 D I 750 MI sim FT
11 M 23 E II - MI sim óbito
12 M 9 D I 350 MI sim FT
13 M 45 E II 835 MI sim óbito
14 F 48 E II 1250 E sim FT
15 F 55 D II 800 E sim FT
16 F 9 E I 500 E sim FT
17 M 36 E I 890 MI sim óbito
18 F 33 E II 578 B sim FT
19 M 27 E I 396 MI sim FT
20 F 44 E II 680 MI não FT
21 M 18 D I 1038 MI não FT
22 M 30 D II 1100 MI não FT
23 F 8 E I 185 MI não FT
24 F 57 D I 650 MI não FT
25 F 35 E I 125 E não FT
26 F 59 E II 345 MI não FT
27 F 54 D II 310 MI não FT
28 F 31 E I 920 ME não FT
29 M 29 D I 1250 MI não FT
30 F 73 D II 745 B não FT
31 M 48 E II - MI não FT
32 F 42 D I - MI não FT
33 F 26 E I 98 B não FT
34 M 54 D II 420 MI não FT
35 M 86 E I 670 B não FT
36 M 15 E II 320 MI não FT
37 F 35 D II 575 B não FT
38 M 11 E I 440 E não FT
39 M 14 E I 860 ME não FT
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40 F 19 D I 680 MI não FT
41 M 6 E I 400 MI não FT
42 M 29 D I 125 MI não FT
43 M 82 E I 440 E não FT
44 M 24 E I 370 MI não FT
45 M 27 E II 270 MI não FT
46 M 29 D I 840 MI não FT
47 F 22 E I 300 MI não FT
48 F 36 D II 184 MI não FT
49 F 60 D II 1205 B não FT
50 M 15 D I - MI não FT
51 F 25 E I - MI não FT
52 F 6 D I - MI não FT
53 F 20 E I 400 E não FT
54 M 59 E I 460 ME não FT
55 F 38 E II 710 E não FT
56 F 22 E I 1350 ME não FT
57 F 70 D II - E não FT
58 F 22 E I 225 E não FT
59 M 101 E I 1425 ME não FT
60 F 29 E II 470 B não FT
61 M 123 E II 475 ME não FT
62 M 28 E I 510 B não FT
63 F 15 E I 485 MI não FT
64 F 28 E I - B não FT
65 M 25 E II 280 B não FT
66 F 10 E II 300 ME não FT
67 M 106 D I 155 B não FT
68 F 11 E I 460 E não FT
69 M 16 E I 181 MI não FT
70 F 6 D I 285 E não FT
71 F 57 E I 190 B não FT
72 F 108 D I 1000 E não FT
73 F 76 E II 580 B não FT
74 F 24 E I - MI não FT
75 M 45 D I 210 MI não FT
76 M 33 D I 410 B não FT
77 F 80 E I 950 MI não FT
78 M 39 D I 452 MI não FT
79 F 34 E II 850 B não FT
80 M 16 E I 640 MI não FT
81 F 67 E I 1195 MI não FT
82 M 29 E II - MI não FT
83 M 103 D II 712 B não FT
84 M 18 E I 1175 MI não FT
85 M 4 E I 600 MI não FT
86 F 48 E II 600 MI não FT
87 M 5 D I - MI não FT
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88 F 16 D II 620 MI não FT
89 M 13 E I 450 MI não FT
90 F 6 E I - MI não FT
91 F 64 E II 850 MI não FT
92 M 52 D I 400 MI não FT
93 F 11 E II 45 E não FT
94 F 52 D II 400 MI não FT
95 M 33 D I 250 E não FT
96 F 24 E I 425 E não FT
97 F 8 E I 550 E não FT
98 M 4 D I 225 ME não FT
99 F 19 D I 300 MI não FT

100 M 52 E II 400 B não FT
101 F 34 E I 580 MI não FT
102 F 74 D I - MI não FT
103 F 5 D I 275 E não FT
104 F 93 E I - E não FT
105 M 31 D II 750 E não FT
106 M 50 D I 320 B não FT
107 F 35 E II 500 E não FT
108 F 64 D II 320 MI não FT
109 F 3 E II 500 E não FT
110 M 101 D II 410 MI não FT
111 F 95 E II - MI não FT
112 F 24 E I 300 MI não FT
113 M 73 E I 300 MI não FT
114 M 17 D II 500 MI não FT
115 F 17 E II 100 MI não FT
116 F 9 D I 800 MI não FT
117 F 24 E II 1380 MI não FT
118 F 10 D I 280 MI não FT
119 F 40 D II 200 MI não FT
120 F 28 D I 640 MI não FT
121 F 32 E I - MI não FT
122 F 70 D II 105 MI não FT

         FT: Fora de terapia; em tto: em tratamento -  não avaliado; M: masculino; F:
         feminino; E: esquerdo; D: direito; T: trifásico; B: blastematoso; E: epitelial; ME:
         mesenquimal; MI: mista AF: anaplasia focal; AD: anaplasia difusa;  ; hist.:
         histológico
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Anexo B. Tabela comparativa entre médias do peso e idade segundo o hospital
de origem

59 521,17 302,804 39,422
45 639,44 368,543 54,939

69 37,22 28,433 3,423
53 41,81 29,337 4,030

Origem

H. Câncer
ICr

H. Câncer
ICr

peso

idade

n Média
Desvio
padrão

Erro padrão 
da média

Variável peso (p=0,075)
Variável idade (p=0,385)
Teste t de student
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Anexo C. Tabela de freqüência segundo peso do tumor e hospital de origem

35 22 57
61,4% 38,6% 100,0%

24 23 47
51,1% 48,9% 100,0%

59 45 104
56,7% 43,3% 100,0%

n
%
n
%
n
%

< 550 g

> 550 g

Peso

Total

H. Câncer ICr

Origem

Total

(p=0,290)

35 22 57
61,4% 38,6% 100,0%

24 23 47
51,1% 48,9% 100,0%

59 45 104
56,7% 43,3% 100,0%

n
%
n
%
n
%

< 550 g

> 550 g

Peso

Total

H. Câncer ICr

Origem

Total

(p=0,290)
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Anexo D. Tabela de freqüência segundo idade ao diagnóstico e hospital de

origem

25 16 41

61,0% 39,0% 100,0%

36,2% 30,2% 33,6%

44 37 81

54,3% 45,7% 100,0%

63,8% 69,8% 66,4%

69 53 122

56,6% 43,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

n

% Idade

% origem

n

% Idade

% origem

n

% Idade

% origem

< 24 meses

>24 meses

Idade

Total

H. Câncer ICr

Origem

Total

Idade (24 meses) X origem

(p=0,484)

25 16 41

61,0% 39,0% 100,0%

36,2% 30,2% 33,6%

44 37 81

54,3% 45,7% 100,0%

63,8% 69,8% 66,4%

69 53 122

56,6% 43,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

n

% Idade

% origem

n

% Idade

% origem

n

% Idade

% origem

< 24 meses

>24 meses

Idade

Total

H. Câncer ICr

Origem

Total

Idade (24 meses) X origem

(p=0,484)

47 34 81

58,0% 42,0% 100,0%

68,1% 64,2% 66,4%

22 19 41

53,7% 46,3% 100,0%

31,9% 35,8% 33,6%

69 53 122

56,6% 43,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

n

% Idade

% origem

n

% Idade

% origem

n

% Idade

% origem

< 48 meses

>48 meses

Idade

Total

H. Câncer ICr

Origem

Total

Idade (48 meses) X origem

(p=0,646) 

47 34 81

58,0% 42,0% 100,0%

68,1% 64,2% 66,4%

22 19 41

53,7% 46,3% 100,0%

31,9% 35,8% 33,6%

69 53 122

56,6% 43,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

n

% Idade

% origem

n

% Idade

% origem

n

% Idade

% origem

< 48 meses

>48 meses

Idade

Total

H. Câncer ICr

Origem

Total

Idade (48 meses) X origem

(p=0,646) 

55 41 96

57,3% 42,7% 100,0%

79,7% 77,4% 78,7%

14 12 26

53,8% 46,2% 100,0%

20,3% 22,6% 21,3%

69 53 122

56,6% 43,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

n

% Idade

% origem

n

% Idade

% origem

n

% Idade

% origem

< 60 meses

>60 meses

Idade

Total

H. Câncer ICr

Origem

Total

Idade (60 meses) X origem

(p=0,753)
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Anexo E. Tabela de freqüência segundo o sexo do paciente e hospital de

origem

42 29 71
59,2% 40,8% 100,0%

27 24 51
52,9% 47,1% 100,0%

69 53 122
56,6% 43,4% 100,0%

n
%
n
%
n
%

Feminino

Masculino

Sexo

Total

H. Câncer ICr

Origem

Total

(p=0,495) 
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Anexo F. Tabela de freqüência segundo estádio do tumor e hospital de origem

41 33 74
55,4% 44,6% 100,0%

28 20 48
58,3% 41,6% 100,0%

69 53 122
56,6% 43,4% 100,0%

n
%
n
%
n
%

I

II

Estádio

Total

H. Câncer ICr

Origem

Total

(p=0,750) 
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