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Resumo 
Introdução: O câncer colorretal (CCR), é mundialmente a terceira causa de 
câncer, e aproximadamente um quarto dos CCRs está localizado no reto, 
representando entre 27% e 58% de CCR. Segundo estudos o proto-oncogene 
DEK (D6S231E), envolvido em vários processos nucleares, pode acelerar a 
tumorigênese e a progressão neoplásica. A imunoexpressão da proteína DEK 
vem sendo estudada como possível marcador preditivo de agressividade, 
resposta patológica e prognóstico, não só no adenocarcinoma retal, mas 
também em outros tipos de tumores. Além disso, outra associação direta que 
vêm sendo estudada é a superexpressão de DEK à proteína em sua forma ativa 
Fosfo-P38, um fator importante relacionado eventos apoptóticos. Objetivos: 
Avaliar a imunoexpressão das proteínas DEK e Fosfo-P38 antes da quimio e 
radioterapia neoadjuvante em pacientes com adenocarcinoma de reto, e 
correlacionar a expressão destes marcadores com a resposta terapêutica, 
resposta clínica e sobrevida. Casuística e Método: Analisamos pacientes com 
adenocarcinoma de reto médio e baixo ao diagnóstico que foram submetidos a 
quimio e radioterapia, seguida de ressecção cirúrgica do tumor. Foi estudada a 
expressão e quantificação dos marcadores DEK e Fosfo-P38, por meio do 
método imunohistoquímico (IHQ) nos tecidos de biópsia do tumor ao diagnóstico 
aplicado o sistema HScore (análise semiquantitativa), baseado na intensidade 
da reação x na extensão da marcação (%). As reações com escore ≥4 foram 
consideradas positivas e as com escore <4, negativas. Resultados: Foram 
incluidos 22 pacientes. A média de idade foi de 63,55 anos (DP: ± 13,49), com 
predominância do sexo feminino (63,60%). Com relação as características 
relativas ao tumor, a maioria (77,3%) apresentou um tumor com tamanho menor 
ou igual a 4cm com predominância de tumores moderadamente diferenciados 
(81,8%). 59,2% dos casos foram submetidos a amputação abdominoperineal e 
metade dos pacientes fizeram quimioterapia adjuvante. Com relação ao 
desfecho, 50% não apresentavam sinais de recorrência, 18,2% apresentavam 
recorrência e 31,8% dos pacientes tinham falecido. Com relação ao estádio 
clínico pré-operatório, 72,7% dos pacientes eram T3; 18,2% T4; 31,8% eram N1 
e 50% N0. Nenhum dos casos apresentava metástase a distância. Após a 
neoadjuvância 54,6% eram T3 e 13,6% T0. Em relação aos marcadores 
teciduais estudados 22,7% dos casos foram positivos para DEK e 63,6% 
positivos para Fosfo-P38. Houve correlação positiva entre a imunoexpressão da 
proteína DEK e o estádio TNM (pós neoadjuvância), apresentando um p=0,011. 
Não houve correlação entre a imunoexpressão da proteína Fosfo-P38   e o 
estádio TNM clínico ou patológico. Observamos maior sobrevida em pacientes 
com HScore Negativo (<4), com média de 141,33 meses (IC 95%: 112,41- 
170,25), quando comparado a pacientes que apresetaram HScore Positivo (≥4) 
com média de 25,10 meses (IC 95%:17,36-32,84) (p< 0,001). Conclusões: A 
maior expressão da proteína DEK apresentou correlação positiva com o TNM da 
peça cirúrgica, isto é, quanto maior a expressão de DEK, mais avançado o 
estádio. Pacientes que apresentaram a expressão de DEK <4 tiveram maior 
sobrevida. 
 
Palavras chave: Câncer retal, imunohistoquímica, proto-oncogene DEK, 
Fosfo-P38, sobrevida. 
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Abstract 
Introduction: Colorectal cancer (CCR) is the third leading cause of cancer 
worldwide, and approximately a quarter of CCRs are located in the rectum, 
representing between 27% and 58% of CCR. According to studies, the DEK 
proto-oncogene (D6S231E), involved in several nuclear processes, can 
accelerate tumorigenesis and neoplastic progression. The immunoexpression of 
DEK protein has been studied as a possible predictive marker of aggressiveness, 
pathological response and prognosis, not only in rectal adenocarcinoma, but also 
in other types of tumors. Furthermore, another direct association that has been 
studied is the overexpression of DEK to the protein in its active form phospho-
P38, an important factor related to apoptotic events. Objectives: To evaluate the 
immunoexpression of DEK and phospho-P38 proteins before neoadjuvant 
chemotherapy and radiotherapy in patients with adenocarcinoma of the rectum, 
and to correlate the expression of these markers with therapeutic response, 
clinical response and survival. Material and Method: We analyzed patients with 
adenocarcinoma of the middle and low rectum at diagnosis who underwent 
chemotherapy and radiotherapy, followed by surgical resection of the tumor. The 
expression and quantification of DEK and phospho-P38 markers was studied 
using the immunohistochemical method (IHC) in the tissue of tumor biopsy at the 
diagnosis applied to the HScore system (semiquantitative analysis), based on the 
intensity of the reaction x on the extent of the marking (%). Reactions with a score 
≥4 were considered positive and those with a score <4, negative. Results: 22 
patients were included. The mean age was 63.55 years (SD: ± 13.49), with a 
predominance of females (63.60%). Regarding the characteristics related to the 
tumor, the majority (77.3%) had a tumor with a size less than or equal to 4cm, 
with a predominance of moderately differentiated tumors (81.8%). 59.2% of the 
cases underwent abdominoperineal amputation and half of the patients 
underwent adjuvant chemotherapy. Regarding the outcome, 50% had no signs 
of recurrence, 18.2% had recurrence and 31.8% of the patients had died. 
Regarding the preoperative clinical stage, 72.7% of patients were T3; 18.2% T4; 
31.8% were N1 and 50% N0. None of the cases had distant metastasis. After 
neoadjuvant therapy, 54.6% were T3 and 13.6% were T0. Regarding the tissue 
markers studied, 22.7% of the cases were positive for DEK and 63.6% positive 
for phospho-P38. There was a positive correlation between DEK protein 
immunoexpression and TNM stage (post neoadjuvant), with p=0.011. There was 
no correlation between phospho-P38 protein immunoexpression and clinical or 
pathological TNM stage. We observed greater survival in patients with a Negative 
HSscore (<4), with a mean of 141.33 months (95% CI: 112.41-170.25), when 
compared to patients who had a Positive HSscore (≥4) with a mean of 25 .10 
months (95% CI: 17.36-32.84) (p<0.001). Conclusions: The higher expression 
of DEK protein was positively correlated with the TNM of the surgical specimen, 
that is, the greater the expression of DEK, the more advanced the stage. Patients 
who presented DEK expression <4 had longer survival. 
 
Keywords: Rectal cancer, immunohistochemistry, proto-oncogene DEK, 
Phospho-P38, survival.
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1 INTRODUÇÃO 
 

O câncer colorretal (CCR) é o terceiro câncer mais diagnosticado e a quarta 

principal causa de mortalidade relacionada ao câncer em ambos os sexos em 

todo o mundo. Aproximadamente um quarto dos CCRs estão localizados no reto, 

ou seja, o câncer retal representa entre 27% e 58% de todos os casos de CCR. 

É de extrema relevância mencionar que as características clínicas e biológicas 

dos CCRs, variam de acordo com a topografia: tumores de cólon direito, 

esquerdo, sigmoide e reto são consideradas doenças distintas. Isso se dá 

porque os segmentos colônicos proximal (cólon direito) e distal (cólon esquerdo) 

são de diferentes origens embriológicas. O primeiro se desenvolve a partir do 

intestino médio e o segundo a partir do intestino posterior. O reto e o ânus 

derivam especificamente a partir da porção caudal dilatada do intestino 

posterior1-5. 

 O câncer retal é resultante da formação e acúmulo de células 

cancerígenas nos tecidos do reto. Histologicamente, os adenocarcinomas 

compreendem a maioria (98%) dos tipos; os cânceres retais mais raros incluem 

linfoma (1,3%), tumor neuro-endócrino (0,4%) e sarcoma (0,3%)6. 

 O pilar de tratamento do câncer retal localmente avançado (T3-4 ou 

TxN+ - qualquer T com linfonodos positivos) na porção média e inferior do reto, 

é a quimiorradiação neoadjuvante (nQRT) ou pré-operatória seguida por uma 

técnica cirúrgica, como por exemplo a excisão total do mesorreto (ETM), que tem 

como objetivo melhorar a ressecabilidade, preservar o músculo do esfíncter, 

melhorar o controle local, diminuindo desta forma a chance recidiva da doença, 

e melhorando a qualidade de vida do paciente1.  

 Segundo a literatura, em torno de 40-60% dos pacientes que recebem 

a nQRT atingem qualquer grau de resposta patológica (resposta completa, 

parcial ou mínima). Atualmente não existe ainda algum método eficaz para 

prever quais pacientes irão responder ou não a neoadjuvância. Identificar a 

probabilidade do paciente em responder bem ou responder mal a terapia pré-

operatória é essencial para diminuição da morbidade ao tratamento, além da 

melhora na sobrevida. Por este motivo, estudos focando na padronização e 

descobertas de novos biomarcadores com potencial de predição de resposta a 
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neoadjuvância no câncer de reto estão em andamento e necessitam ser 

elucidados7. 

 O proto-oncogene DEK (conhecido também como D6S231E), está 

envolvido em vários processos nucleares fundamentais, e evidências científicas 

comprovam que este gene tem relação com a progressão neoplásica 

contribuindo com o processo da tumorigênese. Estudos que associaram a 

expressão deste biomarcador com à resposta patológica no adenocarcinoma 

retal revelaram resultados promissores. Além disso o DEK foi descrito como 

tendo um alto poder estatístico para prever uma resposta patológica completa à 

quimioterapia neoadjuvante no câncer de mama. Já a proteína P38, é um 

componente importante da família das proteínas quinases ativadas por 

mitogênio (MAPK). Sua forma ativa, Fosfo-P38 (proteína 38 fosforilada), 

desempenha um papel central na proliferação e apoptose celular em múltiplas 

neoplasias. Recentemente associada à resposta à quimioterapia no CCR 

mostrou ter relação com a expressão de DEK suportando um possível modelo 

preditivo altamente robusto de morte celular, revelado pela resposta completa 

ao tratamento neoadjuvante também em casos de câncer retal2,8,9. 

Muito se discute a respeito de marcadores tumorais, como por exemplo 

aqueles de valor preditivo que apresentam relevância clínica. As pesquisas na 

área de oncologia que focam nestes objetos de estudo são de interesse, pois 

prever a chance do paciente em responder à terapia preconizada, tem função 

promissora, assim como biomarcadores com valor prognóstico. Desta forma, 

neste estudo, se espera estudar ambas proteínas na resposta terapêutica ao 

tratamento neoadjuvante em uma fase pré-operatória, e discutir sobre a relação 

com a sobrevida, e avaliar o grau de regressão tumoral, que é um método útil 

para avaliar a resposta patológica à quimiorradioterapia em adenocarcinomas 

retais.   
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2 OBJETIVO 

2.1 Objetivos gerais 
 

• Avaliar a imunoexpressão das proteínas DEK e Fosfo-P38 em biópsia de 

adenocarcinoma de reto médio e baixo submetidos a neoadjuvância. 

 
2.2 Objetivos específicos 
 

• Analisar e correlacionar a imunoexpressão das proteínas DEK e Fosfo-

P38 em biópsia (pré neoadujuvância), com o estádio clínico e sobrevida. 

• Analisar e correlacionar a expressão das proteínas DEK e Fosfo-P38, nas 

amostras pré neoadjuvância com o Grau de Regressão Tumoral (TRG) 

após quimioterapia sistêmica e radioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4 

 
 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Epidemiologia  
 
 Entre os dez cânceres mais comuns em todo o mundo em 2020, em 

ambos os sexos, o CCR ocupou o terceiro lugar em novos casos com 10%, e 

segundo lugar em mortalidade com 9.4% (Figura 1 e 2). Para mulheres, a 

frequência da incidência foi de 9.4%, ocupando segundo lugar, e mortalidade de 

9.5% ocupando terceiro lugar. Já nos homens foi observada um índice de 

incidência maior com 10.6% e mortalidade 9.3%, ambos ocupando o terceiro 

lugar. As regiões desenvolvidas possuem uma maior incidência da doença em 

comparação com a incidência registrada nas regiões ainda em 

desenvolvimento10. 

 

 
Figura 1. Número de novos casos de todos os tipos de cânceres em 2020, ambos sexos, todas 
as idades. (Fonte: Extraído e modificado de GLOBOCAN 2021) 
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Figura 2. Número de mortes por tipo de câncer em 2020, ambos sexos, todas as idades. (Fonte: 
Extraído e modificado de GLOBOCAN 2021) 

 

 Denis Burkitt no ano de 1969, propôs que a diferença na taxa de 

incidência entre as áreas desenvolvidas e subdesenvolvidas estava relacionada 

com a dieta. Nos países de baixo risco a dieta é rica em fibras alimentares, e isto 

segundo Burkitt implicava em um volume maior de fezes e consequente tempo 

de trânsito colônico menor, sugerindo que a depleção de fibras e o consumo 

maior de carboidratos refinados favorecia o processo de carcinogênese nos 

países desenvolvidos11. 

 Com relação ao câncer de reto o número estimado da incidência de novos 

casos de 2018 até o ano de 2040 em ambos os sexos e todas as idades é de 

704.760 à 1.173,707 em todo o mundo (Figura 3), e para mortalidade esse 

número passa de 310.394 (2018) para 547.565 casos de óbito em 2040 (Figura 
4)12. 
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Figura 3.Estimativa mundial do número de incidência de casos de câncer de reto de 2018 a 2040 
em todos os sexos e idades. (Fonte: extraído de Globocan, 2018) 

 
Figura 4. Estimativa mundial do número de mortalidade por câncer de reto de 2018 a 2040 em 
todos os sexos e idade. (Fonte: extraído de Globocan, 2018) 

 

 No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estimam-

se, para cada ano do triênio de 2020-2022, 20.540 casos de câncer de cólon e 

reto em homens e 20.470 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco 

estimado de 19,64 casos novos a cada 100 mil homens e 19,03 para cada 100 

mil mulheres. Segundo a distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais 

incidentes estimados para 2020 por sexo (exceto pele não melanoma), no Brasil 

esta malignidade, ocupou o segundo lugar para ambos os sexos (Figura 5)13,14. 
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Figura 5. Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020 
por sexo, exceto pele não melanoma. (Fonte: INCA. Estimativa 2020 Incidência de Câncer no Brasil. [internet]. 
São Paulo; 2020 [acesso em 2021 mar 12]. Disponível em: https://www.inca.gov.br/.) 

 Apesar dos avanços nas técnicas de rastreamento, diagnóstico precoce e 

tratamentos, esta malignidade gastrointestinal continua a mais comum entre os 

seres humanos, assim como continua sendo também um problema de saúde 

pública tanto em países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos15. 

 

3.2 Fatores de risco  
 

Sabe-se que muitos fatores estão associados a ocorrência do CCR, 

incluindo síndromes genéticas, história pessoal ou familiar de CCR ou pólipos 

adenomatosos, história pessoal de doença inflamatória crônica do intestino, 

como colite ulcerativa ou Doença de Crohn, e diabetes16. 

Existem três principais vias associadas à patogênese do CCR: 

instabilidade cromossômica (CIN), instabilidade microssatélite (MSI) e fenótipo 

metilador das Ilhas CpG’s (CIMP) (Anexo 4). Uma pequena parcela dos 

pacientes diagnosticados com CCR possuem síndromes de predisposição 

hereditária (10-15%), enquanto o restante dos casos são considerados 

esporádicos. As mutações somáticas específicas, alterações epigenéticas e 

defeitos no reparo do DNA ou na estabilidade genômica promovem a progressão 

da doença e comportamentos malignos. Em relação aos tumores esporádicos, 

80-85% estão relacionados com a via adenoma-carcinoma, que consiste na 

transformação de um epitélio colorretal normal para um adenoma e por fim 

carcinoma, apresentando CIN, com alterações no número e na estrutura dos 

cromossomos. Os 15% restantes, têm fenótipos de MSI de alta frequência. 

Quanto aos casos familiares, decorrentes da susceptibilidade hereditária 
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moderadamente penetrante, possivelmente interagindo com fatores ambientais, 

existem principalmente duas síndromes: a Polipose Adenomatosa Familiar 

(PAF) (<1%), os quais herdam uma cópia mutada do gene da polipose 

adenomatosa (APC), o CCR hereditário sem polipose (HNPPC ou síndrome de 

Lynch) (1-3%), que é caracterizada por MSI, resultante de um defeito no sistema 

de reparo de incompatibilidade de DNA (MMR), a síndrome rara denominada da 

Polipose Hamartomatosa (<1%), e por fim os casos hereditários mais comuns 

são causados por mutações herdadas de menor penetrância. No entanto em se 

tratando do câncer retal, vale ressaltar que o perfil de alta frequência de MSI é 

raro (Anexo)17-20. 

 Em suma, o câncer de reto é considerado uma doença multifatorial. 

Componentes da dieta e do estilo de vida têm sido associados a patogênese da 

doença. Outros fatores como sexo, raça, pouco consumo de vegetais e grãos 

integrais, excesso de ingestão de carne vermelha, obesidade, consumo de 

moderado a alto de álcool e tabagismo podem ser considerados fatores de risco 

de relevância11. 

Além disso a neoplasia do reto é o resultado do acúmulo progressivo de 

múltiplas aberrações genéticas e epigenéticas dentro das células. Geralmente, 

sua formação, assim como no câncer de cólon começa com a transformação de 

um epitélio colorretal normal para um adenoma benigno e, posteriormente, para 

um tumor invasivo e até mesmo metastático19. 

 

3.3 Quadro clínico 
 

No CCR o conjunto complexo de sinais e sintomas sugere o tipo de 

neoplasia. Deve-se considerar que os sinais e sintomas tendem a variar de 

acordo com a topografia, tamanho e extensão do tumor. De forma geral, os 

pacientes diagnosticados com CCR apresentam alterações nos hábitos 

intestinais, muitas vezes fezes com presença de sangue, perda de peso 

acentuada, anemia, e obstrução intestinal aguda21-23.  

 Nos tumores de cólon direito o quadro clínico consiste em diarréia, 

associada à dor no abdome, anemia e tumor palpável no quadrante inferior 

direito; no caso de tumores de cólon esquerdo, a constipação intestinal é muito 

comum, assim como enterorragia, cólicas, fezes com sangue e distensão 
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abdominal. Já nos tumores retais, as queixas mais recorrentes são dor ao 

evacuar com presença de secreção mucossanguinolenta. O sangramento é o 

sintoma mais comum do câncer retal (60%), seguido da mudança nos hábitos 

intestinais (43% dos pacientes). Tumores grandes podem causar sintomas 

obstrutivos, enquanto tumores localizados podem causar sensação de 

evacuação incompleta tenesmo, além do afilamento das fezes. O sangramento 

oculto pode ser detectado através de um exame de sangue oculto nas fezes em 

26% de todos os casos. A dor abdominal está presente em 20% dos casos, e 

sintomas urinários também podem ocorrer caso o tumor estiver invadindo ou 

comprimindo a bexiga ou a próstata. A dor pélvica é um sintoma tardio, 

geralmente indicando envolvimento do tronco nervoso, e está presente em 5% 

de todos os casos6,17. 

 

3.4 Diagnóstico e diretrizes de tratamento 

 O CCR é frequentemente diagnosticado em sua fase avançada, 

inclusive em pessoas assintomáticas submetidas a rastreamento por 

colonoscopia. A média de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico varia 

de 2-3 meses a 10 meses. A possibilidade em realizar o diagnóstico clínico inicial 

da doença em sua forma benigna geralmente ocorre em pacientes jovens, uma 

vez que esta neoplasia é frequentemente considerada como uma condição 

clínica de pacientes idosos23,24.  

Para o direcionamento do diagnóstico do câncer de reto, além do toque 

retal é necessária uma biópsia endoscópica para análise histopatológica e 

confirmação de adenocarcinoma, seguida de exames de tomografia 

computadorizada (TC) para verificar metástases e ressonância magnética (RM) 

pélvica ou ultrassonografia endoscópica (USE), para estadiamento local. Estes 

exames de imagem possuem maior sensibilidade e especificidade na detecção 

da extensão de tumores retais, portanto devem ser realizados antes e após a 

neoadjuvância. Caso o tumor seja considerado como localmente avançado, isto 

é, segundo o estadiamento TNM estabelecido pela União Internacional Contra o 

Câncer (UICC) (Quadro 1), os tumores retais com extensão T3 ou 4, ou qualquer 

T com evidência de comprometimento nodal (estádio II-III), a diretriz de 

tratamento é a nQRT seguida de cirurgia17,25,26. 
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Quadro 1. Sistema de classificação TNM para CCR.  

 
Tis: Carcinoma in situ: intramucoso - envolvimento da lâmina própria sem extensão através da 
mucosa muscular; T1: mucosa; T2: muscular; T3: ultrapassa a muscular; T4a: invade peritônio 
visceral; T4b: invade ou adere outros órgãos; N1: 1 a 3 linfonodos; N2: >4 linfonodos; N2a: 4 a 6 
linfonodos; N2b: >6 linfonodos; N1c: linfonodos pericólicos de peritônio e mesentério; M1a: 
metástase em um órgão; M1b: metástase em mais de um órgão; M1c: metástases na superfície 
peritoneal são identificadas isoladamente ou com outras metástases no local ou órgão. Fonte: 
extraído de NCCN, 2019; AJCC, 2017. 

 
 

Segundo o guideline da National Comprehensive Cancer Network (NCCN, 

2019 - Anexo 5), as diretrizes de tratamento do cancer retal, para os tumores 

retais T3-T4 com linfonodos positivos ou envolvimento mesorretal e localmente 

irressecáveis, é indicada a nQRT nos seguintes esquemas: a. capecitabina e RT 

de longa duração ou 5-FU intravenosa com RT de longa duração, ou bolus com 

5-FU e leucovorin, juntamente com a RT de longa duração (indicado para 

pacientes que não são capazes de tolerar capecitabina ou infusão de 5-FU); b. 

QT (12-16 semanas) no esquema FOLFOX ou CAPEOX ou 5-FU com leucovorin 

ou capecitabina; c. RT de curta duração seguida de 12-16 semanas de QT a no 

esquema 5-FU com leucovorin ou capecitabina. No caso do esquema a. deve 

ser feito o reestadiamento após 6 semanas da conclusão da RT e caso exista 
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envolvimento mesorretal ou doença residual considerável é necessário 

tratamento com QRT (12-16 semanas FOLFOX ou CAPEOX ou 5-FU com 

leucovorin ou capecitabina) seguido de reestadiamento, cirurgia e adjuvância se 

necessário; caso não tenha comprometimento mesorretal deve ser feita a 

resecção transabdominal com adjuvância em casos com indicação. No esquema 

b. deve-se repetir a QRT e realizar o reestadiamento seguido da cirurgia. Já no 

último caso c. após a neoadjuvância deve ser feito o reestadiamento e a cirurgia 

caso tenha indicação. Em todos os casos em que a ressecção transabdominal é 

contraindicada deve-se submeter o paciente à terapia sistêmica de acordo com 

as recomendações27. 

Antigamente, por muitos anos, quase todos os casos de câncer retal eram 

submetidos à ressecção abdominoperineal com colostomia permanente, no 

entanto atualmente, essa abordagem raramente é necessária.  A abordagem de 

modalidade combinada entre q nQRT seguida da técnica cirúrgica, aumenta as 

chances de cura, minimizando o risco de uma recidiva local/pélvica sintomática, 

mantendo a qualidade de vida destes pacientes2,6.  

 De acordo com o painel de câncer retal da NCCN em 2019, a avaliação 

patológica adequada inclui a ressecção e análise de pelo menos 12 linfonodos, 

quando possível. O manejo do tratamento destes pacientes deve ser feito de 

forma multidisciplinar, incluindo o acompanhamento do gastroenterologista, 

oncologista clínico e cirurgião bem como médicos radioterapeutas. O protocolo 

de acompanhamento pós-tratamento recomenda tomografias periódicas de 

tórax, abdômen e pélvica além de avaliação periódica por colonoscopia. 

Também é preconizado o monitoramento de CEA que no caso deve ser realizado 

antes da cirurgia e após a cirurgia. Se um CEA previamente normalizado começa 

a aumentar no pós-operatório, isso sugere uma possível recorrência. Um nível 

de CEA superior a 100 ng/mL geralmente indica doença metastática e merece 

uma investigação completa6,27.  

 

3.5 Resposta terapêutica no câncer de reto 
 
 A resposta do tumor à nQRT é variável, e segundo a literatura em torno 

de 25% dos pacientes obtém uma resposta patológica completa, que se 

relaciona com a melhora da sobrevida. Vale ressaltar que para avaliar o grau de 
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resposta do tumor a terapia neoadjuvante é necessário uma análise histológica 

completa. Análise esta que se baseia na Taxa de Regressão tumoral, conhecida 

como TRG (Tumor Regression Grade), de forma geral esses sistemas atribuem 

valores numéricos de acordo com o grau de redução do volume do tumor. Na 

literatura existem alguns sistemas de referência TRG. A maioria destes sistemas, 

considera as diferentes proporções de células cancerígenas residuais, fibrose 

circundante, reação inflamatória e, de acordo com qual desses componentes 

predomina, um número definitivo é então atribuído. Existem 3 sistemas principais 

com maior relevância (Quadro 2)28: 

 

Quadro 2.  Principais sistemas de TRG. 
Sistema Ano Pontuação Relevância 

Mandard e 

colaboradores29 

1994 1-5 pontos Câncer de 

esôfago 

Dwoark e 

colaboradores30 

 

1997 

 

0-4 pontos 

Amplamente 

utilizado em toda 

Europa 

American Joint 

Committee on 

Cancer and College 

of American 

Pathologists 

Regression Grade31 

 

 

2015 

 

 

0-3 pontos 

Segundo 

patologistas 

comprovadamente 

se correlaciona 

melhor com 

resultados 
(Fonte: extraído de Berho; Bejarano. Comprehensive Rectal Cancer Care. 2019. p. 87-112). 

 

 A aderência à terapia pré-operatória para tratar pacientes com câncer 

retal avançado nas últimas décadas mudou o rumo da terapêutica e levantou 

inúmeros debates sobre os diferentes esquemas de radio e quimioterapia. A 

resposta tumoral á terapia reflete em redução de volume, bem como na 

diminuição do estadiamento do tumor (status pT ou pN ou em ambos). O prefixo 

”y” antes do estadio patolgógico é aplicado para se referir à espécimes de câncer 

retal após terapia neoadjuvante (isto é, ypTN)28. 
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3.6 Biomarcadores de câncer de reto 
 
 Nos tumores de reto, os biomarcadores moleculares têm o potencial de 

prever a resposta à nQRT em um momento inicial com sensibilidade e 

especificidade suficientes, embora até o momento nenhum ainda tenha sido 

considerado como padrão-ouro de valor preditivo, chegando à clínica. Estes 

biomarcadores podem ser dividos em teciduais (mutação e metilação de DNA, 

perfis de expressão gênica, proteínas e metabólitos, microambiente imune-

tumoral e MicroRNA), ou sanguíneos (proteínas e metabólitos sanguíneos como 

por exemplo CEA, MicroRNA, células tumorais circulantes (CTCs), ácidos 

nucléicos livres de células circulantes, resposta imune do hospedeiro e 

Polimorfismos de nucleotídeo único ou SNPs). Nenhum biomarcador molecular 

preditivo para resposta a nQRT se apresenta robusto o suficiente para sustentar 

o diagnóstico na utilidade clínica. Portanto, a integração de diversos 

biomarcadores juntamente com os recursos clínico-patológicos de imagem, a 

identificação dos mecanismos biológicos do tumor, e a validação rigorosa por 

meio de amostras que representam heterogeneidade da doença, permitirá 

desenvolver um painel de biomarcadores moleculares sensíveis e econômicos e 

intensificar os esforços para atendimento personalizado no câncer retal1. 

 

3.7 Métodos de diagnóstico precoce de resposta 

3.7.1 Vantagens e desvantagens do método imunohistoquímico 
 

Na anatomia patológica, a IHQ é aplicada como um método diagnóstico e 

prognóstico para identificação de marcadores de processos patológicos em 

amostras de tecidos que influenciam diretamente a classificação da doença, 

portanto no gerenciamento do paciente. Recentemente têm sido utilizada como 

ferramenta para detecção de biomarcadores com valores prognósticos e 

preditivos, principalmente na área oncológica. Por ser uma análise considerada 

subjetiva, a padronização da técnica, é um assunto que levanta muita discussão, 

uma vez que intensidade da coloração dos antígenos é avaliada manualmente, 

e a decisão de pontuação é diretamente influenciada pelo viés visual32,33. 
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De forma geral a IHC possui um custo-benefício melhor em comparação 

com outros métodos de biologia molecular. De acordo com estudos, foi verificado 

que o a IHQ para BRAF V600E é tão específico quanto a análise molecular e 

pode ser um teste auxiliar útil para casos de câncer com ausência das proteínas 

MLH1 e PMS2, considerando que o método tem maior disponibilidade, é mais 

rápido e mais fácil de executar na maioria dos laboratórios e, apresentando sua 

eficácia na triagem da síndrome de Lynch no CCR por exemplo34. 

Qualquer método que leve a resultados ótimos e consistentes deve ser 

aceitável para a prática clínica, desde que exista um padrão acordado para 

definir o resultado ideal e um meio de monitorar o mesmo, revelando assim 

importância de um controle. O componente pós-analítico, isto é, a interpretação 

do resultado da IHC, baseia-se primeiro na demonstração de que os resultados 

esperados da coloração são alcançados em controles positivos e negativos bem 

caracterizados, confirmando que todos os parâmetros de todos os processos 

analíticos foram executados conforme o esperado. Considerando isso, o objetivo 

deve ser voltado para a padronização dos resultados, e não somente do 

método32,33.  

 Uma grande desvantagem da análise tanto imuno como histológica é 

com relação as classificações de regressão tumoral (TRG) por exemplo, que 

reside no viés inter e intra-observador entre os patologistas, uma vez que este 

tipo de análise é de certa maneira considerada subjetiva28. Por este motivo é 

necessário estabelecer o sistema de avaliação padronizado, e nestes casos 

deve-se levar em consideração a avaliação cega de mais de um patologista. 

   

 

3.8 Proteínas do estudo 

3.8.1 DEK  
 

Nos últimos anos, muitos estudos relataram que o uso de biomarcadores 

possui relevância clínica quando se trata de câncer, e o estudo baseado na 

comprovação e aplicação clínica destes biomarcadores é fundamental para a 

melhoria do diagnóstico, terapia e prognóstico da doença. Recentemente o 

proto-oncogene DEK (conhecido como D6S231E) tem sido foco de estudo. 

Inicialmente foi identificado em pacientes com subtipo de leucemia mielóide 



  

 

15 

 
 

aguda, como fusão com a nucleoporina CAN, resultado de uma translocação (6; 

9- p23; q34). O DEK está envolvido em diversos processos nucleares 

fundamentais, e codifica uma proteína de 375 aminoácidos (43 kDa). Inúmeros 

estudos comprovam que este gene tem relação com a progressão neoplásica 

devido à interferência com a divisão celular, apoptose, senescência e inibição da 

diferenciação celular, contribuindo com o processo da tumorigênese8. 

 O DEK é considerado um fator nuclear altamente conservado, e a 

proteína resultante é a única de sua classe. Apesar da significância funcional da 

expressão do DEK ainda não ser bem descrita, sua superexpressão é recorrente 

em inúmeras malignidades, e por este motivo acredita-se que tenha atividades 

oncogênicas e possivelmente também esteja relacionado com a agressividade 

do tumor. Acredita-se que o fator E2 (E2F), o fator de transcrição nuclear Y (NF-

Y), o Yin Yang 1 (YY-1) e o receptor de estrogênio α modulem diretamente a 

transcrição deste gene. Segundo a literatura, ele apresenta ser um potencial 

gene alvo da via p16-pRB-E2F, um regulador chave da transição da fase celular 

G1/S em células de mamíferos. Isso tudo leva à hipótese de que, além do 

potencial de predicão à terapias, a supressão ou silenciamento direcionado do 

gene DEK pode representar uma nova abordagem estratégica para o tratamento 

de cânceres35.  

No caso a proteína nuclear DEK, assim como o gene, está cada vez mais 

sendo reconhecida como elemento crucial em muitas etapas da iniciação e 

progressão do câncer. É considerada uma proteína de ligação ao DNA que 

regula processos celulares como: proliferação, diferenciação, apoptose, 

senescência, reparação de DNA e manutenção do fenótipo das células 

estaminais ou células-tronco.  Desempenha um papel importante em processos 

de manutenção da integridade da heterocromatina, controle transcricional, 

processamento de mRNA, replicação de DNA e suscetibilidade. Além disso, a 

DEK pode servir como uma proteína moduladora associada a expressão e 

função de múltiplos genes humanos em células cancerosas, sendo facilmente 

detectada por meio de ensaios imunohistológicos e anticorpos comerciais35-37. 
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Figura 6.Esquematização funcional da proteína DEK. (Fonte: extraído, modificado e traduzido de Teng;  
Lang; Jauregui, 2018) 

 Na literatura, o DEK também é descrito como regulador transcricional 

da proteína supressora de tumor de retinoblastoma (Rb)/E2F, que é 

frequentemente desregulada no carcinoma colorretal. Segundo o grupo de 

Khodadoust e colaboradores (2009), o melanoma benigno e maligno pode ser 

facilmente identificado de acordo com o nível de expressão de DEK. Além disso, 

segundo estudos a expressão de DEK em células não diferenciadas apresentou-

se maior do que em células mais diferenciadas. É relatado também que o DEK, 

quando silenciado, diminuiu a capacidade de invasão tumoral, reduziu a 

viabilidade celular e desencadeou a apoptose levando a entender que, este gene 

possivelmente desempenha um papel vital na regulação da invasão, portanto 

agressividade tumoral, viabilidade e apoptose em células de carcinoma 

colorretal. É suportado na literatura que pacientes com câncer retal que 

apresentam alta expressão de DEK tem uma probabilidade de 19% de atingir 

uma resposta patológica completa, e por outro lado a baixa expressão desta 

proteína pode predizer a menor chance de resposta completa37,38. 

 

3.8.2 Fosfo-P38 
 
 As MAPK (família de proteínas ativadas por mitógeno), são quinases que 

desempenham um papel significativo em muitos processos biológicos, incluindo 

adesão e disseminação celular, diferenciação celular e apoptose. As isoformas 

p38α, p38β e p38γ, também conhecidos como MAPK14, MAPK11 e MAPK12, 



  

 

17 

 
 

respectivamente, contêm cada um domínio de proteína quinase e pertencem à 

esta família. Expressas em diferentes áreas do corpo com padrões de expressão 

comuns no coração, as proteínas P38 usam magnésio como cofator para 

catalisar a fosforilação dependente de ATP das proteínas-alvo. Por meio de sua 

atividade catalítica, p38α, p38β e p38γ estão envolvidos em uma variedade de 

eventos em toda a célula, incluindo vias de transdução de sinal, produção de 

citocinas e proliferação e diferenciação celular. Além disso, as proteínas p38 

estão sujeitas a fosforilação nos resíduos Thr e Tyr, um evento que se pensa 

ativar a proteína fosforilada39,40. 

 A P38 está distribuída por todo o citosol e núcleo, e pode desempenhar 

funções diferentes dependendo da linhagem celular e do ambiente intracelular, 

e se as condições favorecem o crescimento, diferenciação, sobrevivência ou 

apoptose. Em outras palavras, dependendo de local e estímulo esta proteína 

pode exercer funções pró-apoptóticas, ou anti-apoptóticas41,42. 

 Em estudo publicado por Segreto et al. (2011), os dados revelaram que 

a radiação induz a ativação de P38 (Fosfo-P38) e ocorre seu acúmulo 

citoplasmático em granulócitos durante a sinalização da apoptose após alta dose 

de radiação. Resultados estes, que foram de encontro com relatos na literatura, 

nos quais é elucidado que os membros da família MAPK translocam do 

citoplasma para o núcleo quando ativados por estresse extracelular. Este 

mecanismo possivelmente indica que a membrana nuclear, bem como a 

membrana plasmática, ambas possuem uma via de sinalização para a ativação 

da MAPK. Desta maneira, foi sugerido que a distribuição intracelular de MAPK14 

ou P38 pode estar associada à sua especificidade de substrato e depende da 

natureza dos estímulos. Sugere-se que estímulos que induzem quebras de fita 

dupla de DNA levem à translocação nuclear de P38, e isso poderia facilitar a 

fosforilação dos alvos nucleares de P38 para a indução de um ponto de 

verificação do ciclo celular G2/M e reparo do DNA. Em outras palavras, esta 

proteína dependendo do local em que se encontra e do estímulo que recebe 

pode apresentar função pró-apoptótica (medula óssea irradiada), ou anti-

apoptotica (medula óssea normal)43. 

 Um estudo mais recente fez uma associação direta com a alta 

expressão de Fosfo-P38 e a proteína DEK em adenocarcinomas retais 

submetidos a nQRT2. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODO 

4.1 Casuística 

4.1.2 Característica do estudo 
 

Trata-se de um estudo retrospectivo do tipo longitudinal, onde o objeto de 

estudo baseia-se em uma coorte de pacientes portadores de adenocarcinoma 

retal médio e baixo em tratamento e acompanhamento no Ambulatório de 

Gastro-Oncologia (Disciplina de Gastroenterologia-UNIFESP/EPM). 

 

4.1.3 População do estudo 
 

Para este estudo os pacientes foram selecionados por meio de um 

levantamento e avaliação dos prontuários, do Ambulatório de Gastro-Oncologia 

(Disciplina de Gastroenterologia-UNIFESP/EPM), de acordo com os critérios de 

inclusão estabelecidos. Os pacientes então foram divididos em dois grupos de 

análise (Figura 7):  

 
Figura 7.Fluxograma dos grupos e metodologia de avaliação. 

 

4.1.4 Critérios de inclusão 
 

• Pacientes com laudo anatomopatológico de adenocarcinoma de reto 

médio ou baixo, submetidos ao tratamento neoadjuvante (quimioterápico 

e radioterápico) e tratamento cirúrgico.  
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• Ter bloco de parafina pré neoadjuvância e pós cirurgia disponível no 

arquivo de blocos do Departamento de Patologia da UNIFESP/EPM, do 

período de 2005 a 2020, em condições adequadas e suficientes para a 

reação imunohistoquímica . 

• Idade superior a 18 anos. 

• Ambos os sexos. 

 

4.1.5 Critérios de exclusão 
Foram excluídos aqueles pacientes cujo material parafinado não se 

apresentava em boas condições ou com amostra insuficiente para realização da 

técnica de imunohistoquímica. E aqueles cujo material não foi possível resgatar. 

 

4.1.6 Variáveis 
 
 Durante a seleção e avaliação dos prontuários, as variáveis coletadas 

foram as seguintes:  

• Sexo (categorizado em masculino e feminino), idade ao diagnóstico (em 

anos), grau de diferenciação do tumor (bem diferenciado, 

moderadamente diferenciado e pouco diferenciado), localização do tumor 

(categorizado em médio ou baixo), estádio TNM (de acordo com a UICC): 

clínico e patológico, tamanho do tumor (em centímetros), história familiar, 

adjuvância, data do diagnóstico, data da cirurgia, bem como o status e 

desfecho do paciente. 

• Todos os prontuários, e exames radiológicos foram revisados. 

 

4.2 Método 

4.2.1 Imunohistoquímica (IHQ) 
 

O método imunohistoquímico foi utilizado para avaliar a expressão das 

proteínas DEK e Fosfo-P38. Este método seguiu o protocolo adotado pelo 

Laboratório de Patologia Molecular e Experimental (Departamento de Patologia, 

UNIFESP/EPM): 
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a. As lâminas silanizadas contendo o material histopatológico foram 

identificadas, e mantidas por pelo menos uma hora na estufa à 370C antes 

do início do processo imunohistoquímico.  

b. A recuperação antigênica foi feita pelo método físico-químico por 

aquecimento, utilizando o banho maria, onde o material foi imerso na 

solução de recuperação, desparafinização e reidratação (Target Retrieval 

Solution High pH-EnVision Flex DAKO) por 20 minutos à 900C. 

c. Após esta etapa, o material foi retirado do banho maria, para aguardar o 

resfriamento do mesmo. 

d. Lavagem do material: dois banhos de cinco minutos cada utilizando o 

tampão de lavagem TBS Tween (Tris NaCl Tween 20-pH 7.6). 

e. As lâminas foram submetidas a 4 banhos de 5 minutos com peróxido de 

hidrogênio, para o bloqueio da peroxidase endógena (Peroxidase Block-

Novacastra Leica). 

f. Dois banhos de cinco minutos cada utilizando o tampão de lavagem TBS 

Tween.  

g. Bloqueio de proteínas inespecíficas (Protein Block-Novocastra Leica), foi 

empregado por cinco minutos. 

h. Dois banhos de cinco minutos cada utilizando o tampão de lavagem TBS 

Tween.  

i. Incubação com anticorpos primários, diluídos em solução diluente de 

anticorpo (Primary Antibody Diluent-Scytek) em titulação previamente 

estabelecida, e mantidos em câmara úmida overnight em geladeira. 

j. As lâminas foram retirdas da geladeira e submetidas a dois banhos de 

cinco minutos cada utilizando o tampão de lavagem TBS Tween. 

k. Utilização do kit do anticorpo secundário (Polymer Detection System 

Novolink-Leica), conforme recomendação do fabricante. 

l. Incubação da solução preparadora (Post Primary-Novocastra Leica) por 

30 minutos em câmara úmida. 

m. Dois banhos de cinco minutos cada utilizando o tampão de lavagem TBS 

Tween.  

n. Incubação anticorpo secundário (Polymer-Novolink Leica) em câmera 

úmida por 30 minutos. 
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o. Dois banhos de cinco minutos cada utilizando o tampão de lavagem TBS 

Tween.  

p. Revelação com cromógeno (DAB Chromogen – Novocastra Leica) e 

aguardardada a reação em 10 minutos. 

q. Lavagem com água destilada e contra coloração com hematoxilina feita 

in house - de Harris (40 segundos). Após isto, o material foi lavado com 

água destilada, e encaminhado para bateria de desidratação e pré-

montagem da lâmina. 

r. Por fim foi feita a montagem da lâmina de acordo com o protocolo do 

laboratório. 

Após os testes de padronização dos anticorpos feitos nos respectivos 

controles positivos (Tabela 1) de acordo com o datasheet, foi estabelecida a 

titulação ideal para tais condições (Tabela 2). 

 

Tabela 1. Controles da reação de Imunohistoquímica ultilizados. 

Anticorpo Controle positivo 
DEK Endométrio 

Fosfo-P38 Placenta 

 

Tabela 2. Anticorpos primários que foram utilizados na reação 
imunohistoquímica. 

 

 Além dos controles positivos de padronização da titulação, em todos os 

ensaios imunohistoquímicos foram utilizados um controle negativo para garantir 

a confiabilidade do experimento. No caso foi utilizado material de placenta sem 

incubação com anticorpo primário. 

 

Anticorpo Marca Titulação 
DEK (#PA5-62975) ThermoFischer   1:300  

PP38 (Fosfo-P38) 

(Thr 180/Tyr 182) p38α-R 
(sc-17852-R) 

 
Santa Cruz  

1:200 
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4.2.2 Coloração Hematoxilina e Eosina 
 Para a análise da Taxa de Regressão Tumoral (TRG), todos os blocos 

dos fragmentos da peça cirúrgica, após os cortes histológicos, as lâminas 

correspondentes foram coradas com hematoxilina e eosina (de Harris - in 

house), segundo protocolo adotado pelo Laboratório de Patologia Molecular e 

Experimental (Departamento de Patologia, UNIFESP/EPM). 

 

4.3 Interpretação das reações 

 As expressões de ambos marcadores foi avaliada no material 

histopatológico da biópsia (pré), por um médico patologista do Laboratório de 

Patologia Molecular e Experimental (Departamento de Patologia, 

UNIFESP/EPM). Para análise qualitativa foi levado em consideração os 

seguintes critérios: 

• Compartimento celular (considerou-se a expressão nuclear) 

• Marcação da reação em porcentagem/extensão da reação (%) 

• Intensidade da reação (considerando 0 sem marcação, 1 fraca, 2 

moderado e 3 forte) 

Além disso, foi aplicado o sistema de escore HScore, para análise 

semiquantitativa, baseado na intensidade da reação e na extensão da coloração. 

A intensidade da reação foi classificada em escala de 0 a 3, sendo 0 considerado 

negativo ou sem marcação, 1 (fraca), 2 (moderada) e 3 (forte). A extensão da 

área positiva foi classificada em escala de 0 a 3, em que 0 corresponde a 0 a 

10% das células neoplásicas coradas, 1 de 11 até 25%, 2 de 26 até 50% e 3 

acima de 51% das células neoplásicas coradas. Foi utilizado um escore 

multiplicando-se a intensidade da reação pela extensão da coloração. As 

reações com escore maior ou igual a 4 foram consideradas positivas e as com 

escore menor que 4, negativas44 (Figura 8).  
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Figura 8. Fotomicrografias das reações imunohistoquímicas de DEK e Fosfo-P38 em tecidos de 
tumor de reto. (A) Marcação caso negativo para DEK (-); (B) marcação caso negativo para Fosfo-
P38 (-); (C) marcação caso positivo para DEK (+); (D) marcação caso positivo para Fosfo-P38 
(+). Objetiva de aumento: 20x 

 

Para avaliar a taxa de resposta, foi aplicada também a análise histológica de 

acordo com o sistema TRG, Taxa de Regressão Tumoral da AJCC31 (Quadro 
3). 
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Quadro 3.  Sistema de Taxa de Regressão Tumoral de acordo com a American 
Joint Commitee on Cancer and College of American Pathologists Regression 
Grade.  

Grau Tipo de resposta 

Grau 0 Resposta completa: ausência de células tumorais viáveis 

Grau 1 Resposta moderada: presença de único grupo ou 

pequenos grupos de células tumorais 

Grau 2 Resposta mínima: presença de câncer residual envolto 

por fibrose 

Grau 3 Sem resposta: não diminuição do tumor, com tumor 

residual extenso 

(Fonte: extraído e traduzido de AJCC/CAP, 2015). 
 
 Aqueles classificados em Grau 0-1, foram considerados Bom 

respondedores, enquanto os pacientes classificados em Grau 2-3, considerados 

mal respondedores. 

4.4 Análise estatística 
 
 A análise exploratória dos dados incluiu as estatísticas descritivas, média, 

mediana, desvio-padrão, valor mínimo e valor máximo para variáveis numéricas 

e número e proporção para variáveis categóricas. Para análise do 

comportamento das variáveis contínuas, considerou-se as estatísticas 

descritivas, gráficos de histograma e boxplot e o teste específico para o 

pressuposto teórico de normalidade Shapiro-Wilk45. A comparação entre dois 

grupos foi realizada pelo Teste de Mann-Whitney para variáveis numéricas e 

pelo teste exato de Fisher para variáveis categóricas; comparações entre três 

grupos foi feita pelo teste de Kruskal-Wallis. Análise de correlação entre variáveis 

numéricas ou ordinais foi feita pelo coeficiente de correlação de Spearman45-47. 

Técnica de reamostragem (“Bootstrap”) foi utilizada com a finalidade de se 

verificar a estabilidade do valor p em análises comparativas com grupos 

pequenos (amostra de 12 pacientes com análise de resposta tumoral ao 

tratamento); obteve-se três amostras aleatórias de tamanho N = 30, N = 500 e N 
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= 1000 para as referidas análises48. Análise de sobrevida foi feita pelo método 

de Kaplan-Meier e comparações entre grupos feita pelo teste log rank de Mantel. 

O tempo foi considerado desde o diagnóstico até o desfecho em óbito ou 

censura49. Análise estatística foi realizada mediante o software IBM-SPSS 

Statistics versão 27 (IBM Corporation, NY, USA). Valores de p < 0,05 foram 

considerados significantes.  

4.4.1 Banco de dados 

 Os dados das planilhas do Excel, foram importados para o software IBM-

SPSS Statistics versão 27 (IBM Corporation, NY, USA) para análise exploratória 

dos dados e análise comparativa entre grupos. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Caracterização da amostra 
 A amostra do estudo foi composta por 22 pacientes diagnosticados com 

adenocarcinoma de reto médio e baixo submetidos a neoadjuvância com 

quimiorradioterapia seguida de cirurgia. 

 

5.2 Análise descritiva da amostra 

5.2.1 Amostra integral (n=22) 
 

 De acordo com os resultados, a média de idade entre os participantes foi 

de 63,55 anos (DP: ± 13,49), com predominância do sexo feminino (63,60%) 

(Tabela 3). 

 
Tabela 3.Dados demográficos entre os 22 participantes incluídos no estudo. 

Característica N = 22 
 
Idade, anos 𝐱" ± DP 63,55 ± 13,49 

Sexo, N (%)  
 Feminino 14 (63,60) 
 Masculino 8 (36,40) 
Variáveis contínuas estão descritas em média ± desvio-padrão; 
variáveis categóricas estão descritas em número (porcentagem) 

 
 
 Em relação a história familiar de câncer, metade dos pacientes não soube 

informar, e a outra metade 31,8% não possuía história de câncer na família 

(Tabela 4). Um pouco mais que a metade dos casos (59,1%), localizou-se no 

reto baixo e o tipo de ressecção mais frequente foi a amputação 

abdominoperineal, em 59,2% dos casos. Dezessete dos vinte e dois pacientes, 

possuíam um tumor <4,0 cm no maior diâmetro, e dezoito diagnosticados com 

um tumor moderadamente diferenciado. Metade dos pacientes foram 

submetidos à adjuvância. Ao final deste estudo, 68,2% dos pacientes 

encontravam-se vivos, destes 18,2% com doença e 50% sem recorrência da 

doença. Os demais (31,8%) vieram a óbito. 
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Tabela 4.Características relativas ao tumor. 

Característica N (%)  
22 

 
Histórico familiar, N (%)  

 Ausente 7 (31,8) 
 Presente 4 (18,2) 

 Não informado 
 11(50) 

Topografia, N (%)  
 Reto Médio 6 (27,3) 

 Reto Baixo 16 (72,7) 

Tipo de Ressecção, N (%)  
 Amputação abdominoperineal 13 (59,2) 
 Retosigmoidectomia 5 (22,7) 
 Ressecção local 3 (13,6) 

 Colectomia parcial 
 1 (4,5) 

Tamanho do tumor, N (%)  
 <4cm 17 (77,3) 

 ≥4cm 
 5 (22,7) 

Grau de diferenciação, N (%)  
 Bem diferenciado 4 (18,2) 

 Moderadamente diferenciado 
 18 (81,8) 

Adjuvância, N (%)  
 Não 11 (50) 

 Sim 
 11 (50) 

Desfecho, N (%)  
 Vivo com doença 4 (18,2) 
 Vivo sem doença 11 (50) 
 Óbito 7 (31,8) 
Variáveis categóricas estão descritas em número (porcentagem) 

 

 Como é possível observar nos dados da Tabela 5, no estádio TNM clínico 

a maioria dos casos eram IIA (36,35%), e IIIB (36,35%), com uma frequência de 

apenas 9,1% em cada um dos estádios I, IIB e IIIC. No estadiamento TNM do 

tumor pré neoadjuvância, a maioria dos casos (72,7%), eram T3, 18,2% T4, e o 
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restante T2. Metade dos pacientes do estudo não apresentaram linfonodos com 

doença (N0), 31,8% dos casos foram classificados como N1. Após a 

neoadjuvância, seguida da ressecção cirúrgica, 77,3% dos pacientes se 

mantiveram até IIA, sendo importante ressaltar que 13,6% foram classificados 

como 0, e 27,3% I, mostrando um downstagging. E isto se confirma quando 

observamos também o estadiamento da extensão do tumor na parede. 
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Tabela 5.Dados do Estádio TMN (clínico), e do estádio TNM (peça cirúrgica) 
dos 22 pacientes incluídos no estudo. 

Estádio Clínico TNM N = 22 Estádio Patológico TNM N = 22 
 
TNMc, N (%)   

TNMp, N (%) 
 

 0 -  0 3 (13,6) 
 I 2 (9,1)  I 6 (27,3) 
 IIA 8 (36,35)  IIA 8 (36,4) 
 IIB 2 (9,1)  IIB 1 (4,5) 
 IIIB 8 (36,35)  IIIB 2 (9,1) 

 IIIC 2 (9,1)  IIIC 2 (9,1) 

Tumor, N (%)  Tumor (pós), N (%)  
 T0 -  T0 3(13,6) 
 T1 -  T1 2(9,1) 
 T2 2(9,1)  T2 5(22,7) 
 T3 16(72,7)  T3 12(54,6) 

 T4 4(18,2)  T4 - 

Nódulo, N (%)  Nódulo, N (%)  
 N0 11(50)  N0 17(77,4) 
 N1 7(31,8)  N1 3(13,6) 
 N2 1(4,5)  N2 1(4,5) 
 N2a 1(4,5)  N2a 1(4,5) 
 N2b 1(4,5)  N2b - 

 Nx 1(4,5)  Nx - 

Metástase, N (%)   Metástase (pós), N (%)  
 M0 22(100)  - - 

Variáveis categóricas estão descritas em número (porcentagem).; TNMc = clínico (pré 
neoadjuvância).; TNMp = patológico (pós neoadjuvância).; Estádio Tumor (clínico) = T pré 
neoadjuvância.; Estádio Tumor (pós) = T pós neoadjuvância. 
 
 Quando analisamos os dados relativos às proteínas DEK e Fosfo-P38 

(Tabela 6), observa-se que a maioria (63,7%), apresentou até 10% do escore de 

extensão da área positiva marcada para DEK. Para a Fosfo-P38, a maioria 

(63,6%) apresentou ≥51% de área marcada positivamente. A respeito da 

intensidade da marcação na imunoexpressão da DEK, 63,6% foi fraca ou sem 

marcação, 27,3% de intensidade moderada, e 9,1% forte. Na Fosfo-P38 

observou-se o contrário, 72,8% dos casos tiveram imunoexpressão de 

intensidade moderada e forte, e 27,2% fraca ou sem marcação. O interessante 

é salientar que, para o HScore de ambas as proteínas (escore utilizado para 
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avaliação dos marcadores, como explicado acima no capítulo Método), este 

padrão observado em cada uma se manteve. A maioria, 77,3% do HScore de 

DEK foi negativo (<4) e 63,6% do HScore da Fosfo-P38 foi classificada como 

positivo ≥4.  

 
Tabela 6. Imunoexpressão das proteínas DEK e Fosfo-P38 dos 22 pacientes 
incluídos no estudo. 

 Proteína 

Característica DEK 
N (%) 

Fosfo-P38 
N (%) 

 
Escore extensão da área positiva, N (%)   

 0-10% 14 (63,7) 4 (18,2) 
 11-25% 3 (13,6) 2 (9,1) 
 26-50% 2 (9,1) 2 (9,1) 
 ≥ 51% 3 (13,6) 14 (63,6) 

Compartimento celular, N (%)   
 Núcleo negativo 7 (31,8) 5 (22,7) 

 Núcleo positivo 15 (68,2) 17 (77,3) 

Intensidade, N (%)   
 Sem marcação 7 (31,8) 3 (13,6) 
 Fraca 7 (31,8) 3 (13,6) 
 Moderada 6 (27,3) 8 (36,4) 

 Forte 2 (9,1) 8 (36,4) 

HScore, N (%)   
 Negativo <4 17 (77,3) 8 (36,4) 
 Positivo ≥4 5 (22,7) 14 (63,6) 
HScore = Escore de extensão da área positiva do marcador multiplicado pela 
intensidade onde: 0, sem marcação; 1 fraca; 2 moderada; 3 forte.   

 

 

5.2.2 Análise das amostras pós (n=12) 
 
 Em 50% dos pacientes foi possível recuperar o tecido tumoral. Nestas 

amostras das peças cirúrgicas, 50% foram classificadas como Grau 2 para TRG, 

e 41,7% foram considerados bons respondedores. Em um quarto destes não foi 

encontrado celularidade tumoral (Tabela 7).  
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Tabela 7. Evolução pós neoadjuvância de 12 pacientes. 

Característica N (%) 
12 

 
Grau de regressão tumoral, N (%)  

 Grau 0 2 (16,7) 
 Grau 1 3 (25) 
 Grau 2 6 (50) 

 Grau 3 1 (8,3) 

Tipo de resposta, N (%)  
 Bom respondedor (Grau 0-1) 5 (41,7) 

 Mal respondedor (Grau 2-3) 7 (58,3) 

Celularidade de leito tumoral, N (%)  
 0% 3 (25) 
 5% 1 (8,3) 
 15% 1 (8,3) 
 20% 1 (8,3) 
 30% 2 (16,8) 
 80% 3 (25) 
 90% 1 (8,3) 
Variáveis categóricas estão descritas em número 
(porcentagem) 

 

5.3 Análise comparativa da amostra integral (n=22) 

5.3.2 Proteína DEK (HScore) e dados demográficos e clínicos 
 

 Quando feita a análise comparativa da marcação da proteína DEK em 

porcentagem com as demais variáveis (Tabela 8), observou-se que não houve 

diferença em relação ao sexo, grau de diferenciação ou topografia. O mesmo 

ocorreu com na análise comparativa do HScore de DEK em relação às mesmas 

variáveis (Tabela 9). 
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Tabela 8. Análise comparativa da proteína DEK Marcação (%) e o sexo, Grau 
de diferenciação e Topografia, N = 22. 

    
DEK Marcação % 

 

  N Mediana (min. - max.) Valor p 
Sexo    
 Feminino 14 10 (0-80) 0,441*  Masculino 8 15 (0-90) 
 
Grau de diferenciação    

 Bem diferenciado 4 10 (0-40) 
1000*  Moderadamente 

diferenciado 18 10 (0-90) 

 
Topografia    

 Reto médio 6 5 (0-30) 0,386
†  Reto baixo 16 10 (0-90) 

Min.: mínimo; max.: máximo. 
*Teste Mann-Whitney; †Teste Kruskal Wallis. 
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Tabela 9. Análise comparativa da proteína DEK HScore em relação aos dados 
clínicos, N = 22. 

  
DEK HScore 

 

  
Negativo <4 

 
Positivo ≥4 

 
Total 

 
Valor p 

 
Idade, anos 𝐱" 
(min. - max.) 

 
63,58  

(36,33 – 82,83) 

 
57,82  

(51,50 – 90,08) 

  
1000* 

Sexo, N (%)     
 Feminino 11 (78,6) 3 (21,4) 14 (100) 0,620†  Masculino 6 (75) 2 (25) 8 (100) 
 
GD, N (%)     

 Bem diferenciado 3 (75) 1 (25) 4 (100) 
0,675†  Moderadamente 

diferenciado 14 (77,8) 4 (22,2) 18 (100) 

 
Topografia, N (%)     

 Reto Médio 5 (83,3) 1 (16,7) 6 (100) 0,528†  Reto Baixo 12 (75) 4 (25) 16 (100) 
Variáveis contínuas e ordinais estão descritas em mediana (variação); variáveis categóricas 
estão descritas em número (porcentagem); GD, grau de diferenciação; 𝐱", média; min., mínimo; 
max.: máximo. 
†Teste de Exato de Fisher. 
 

5.3.3 Correlação entre a proteína DEK (marcação %) e dados demogáficos 
e clínicos 
 De acordo com o coeficiente de correlação, houve uma correlação 

positiva entre a marcação de DEK (%) e o estádio TNM patológico (Tabela 10). 
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Tabela 10. Correlação entre a marcação da proteína DEK (%) e idade, estádio 
TNM clínico e patológico N = 22. 

 DEK (marcação %) 
 rs IC (95%) Valor p 
 
Idade 0,37 -0,07; 0,69 

 

0,089 

Estádio    
TNMc  0,41 -0,01; 0,72 0,053 
TNMp  0,52 0,12; 0,78 0,011 
Tumor (clínico) 0,25 -0,19; 0,62 0,256 

Tumor (pós) 0,38 -0,06; 0,69 0,080 
rs = coeficiente de correlação de Spearman.; IC, intervalo de confiança.; TNMc = clínico (pré 
neoadjuvância).; TNMp = patológico (pós neoadjuvância).; Estádio Tumor (clínico) = T pré 
neoadjuvância.; Estádio Tumor (pós) = T pós neoadjuvância, 
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Tabela 11.  Correlação estádio TNM patológico (pós neoadjuvância) e marcação 
de DEK (%). 

Estádio TNMp DEK Marcação (%) DEK HScore 
0 0% 0 
0 25% 0 
0 0% 0 
I 0% 0 
I 10% 0 
I 0% 0 
I 10% 0 
I 10% 0 
I 10% 0 
II 5% 0 
II 20% 0 
II 60% 1 
II 30% 1 
II 0% 0 
II 0% 0 
II 0% 0 
II 10% 0 
III 10% 0 
III 80% 1 
III 90% 1 
III 40% 1 
III 25% 0 

TNMp = patológico (pós neoadjuvância).; DEK Marcação (%) = extensão da área de marcação.; 
DEK HScore: 0= Negativo <4, 1= Positivo ≥4. 
 

Dos 3 casos categorizados como TNMp 0, que possivelmente atingiram 

uma resposta completa, 2 apresentaram 0% de extensão de marcação, e 1 com 

25%, no entanto os 3 considerados negativos para HScore. Observando que 

quanto maior o TNMp (pós), maior a expressão de DEK (%). Dos 5 casos 

categorizados como III, 3 apresentaram HScore de DEK positivo. 

Foi calculada também a correlação entre o estádio clínico pré tratamento 

(cTNM), e o HScore de DEK, e não houve um p significativo (Tabela 12). 
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Tabela 12. HScore da proteína DEK em relação ao estádio clínico. 

  Estádio p 
DEK HScore II  

N (%) 
III  

N (%) 
 

Negativo 13 (76,5) 4 (80) 1,00 

Positivo 4 (23,5) 1 (20)  
Teste de Exato de Fisher. 

5.3.4 Proteína Fosfo-P38 (Hscore) e dados demográficos e clínicos 
 
 Da mesma forma que observado no marcador anterior, a marcação da 

Fosfo-P38 (%), bem como o seu HScore, não apresentou diferença estatística 

com relação as variáveis sexo, grau de diferenciação e topografia (Tabela 13; 

Tabela 14). 

 

Tabela 13. Análise comparativa da proteína Fosfo - P38 Marcação % e o sexo, 
Grau de diferenciação e Topografia, N = 22. 

    
Fosfo - P38 Marcação % 

 

  N Mediana (min. - max.) Valor p 

 
Sexo    

 Feminino 14 55 (0 – 100) 
0,082*  Masculino 8 85 (40 – 100) 

Grau de diferenciação    
 Bem diferenciado 4 85 (70 – 100) 

0,300*  Moderadamente 
diferenciado 18 75 (0 – 100) 

Topografia    
 Reto médio 6 75 (0 – 100) 0,578†  Reto baixo 16 80 (0 – 100) 
Min.: mínimo; max.: máximo. 
*Teste Mann-Whitney; †Teste Kruskal Wallis 
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Tabela 14. Análise comparativa da proteína Fosfo-P38 HScore em relação aos 
dados clínicos, N = 22. 

  
Fosfo – P38 HScore 

 

 Negativo <4 Positivo ≥4 Total Valor p 

Idade, anos 𝐱" 
(min. - max.) 

 
56,87 

(36,33 – 90,08) 

 
66,24  

(48 – 82,83) 

 
 

 
0,402* 

Sexo, n (%)     
 Feminino 7 (50) 7 (50) 14 (100) 0,095

†  Masculino 1 (12,5) 7 (87,5) 8 (100) 

GD, n (%)     
 Bem diferenciado 0 (0) 4 (100) 4 (100) 

0,137
†  

Moderadamente 

diferenciado 8 (44,4) 10 (55,6) 18 (100) 

Topografia, n (%)     
 Reto Médio 2 (33,3) 4 (66,7) 6 (100) 0,704

†  Reto Baixo 6 (37,5) 10 (62,5) 16 (100) 
Variáveis contínuas e ordinais estão descritas em mediana (variação); variáveis categóricas estão 
descritas em número (porcentagem); GD, grau de diferenciação;	𝐱", média; min., mínimo; max.: 
máximo. 
†Teste de Exato de Fisher. 

 

5.3.5 Correlação entre a proteína Fosfo-P38 (marcação %) e dados 
demogáficos e clínicos 
 

Ao observar a Tabela 15 de correlação entre a Fosfo-P38 (marcação %), 

idade e estádio TNM (tanto clínico como pós), de acordo com os resultados 

obtidos na amostra, conclui-se que não houve esta correlação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

38 

 
 

Tabela 15. Correlação entre a proteína Fosfo-P38 Marcação % e idade, 
Estadiamento TNM clínico e pós, N = 22. 

 
 

Fosfo-P38 

 
rs IC (95%) Valor p 

Idade 0,018 -0,41; 0,44 0,934 
Estádio    

TNMc  -0,104 -0,51; 0,34 0,643 
TNMp -0,026 -0,45; 0,41 0,908 
Tumor (clínico) 0,166 -0,28; 0,55 0,458 
Tumor (pós) 0,064 -0,37; 0,48 0,776 

rs = coeficiente de correlação de Spearman.; IC, intervalo de confiança.; TNMc = clínico (pré 
neoadjuvância).; TNMp = patológico (pós neoadjuvância).; Estádio Tumor (clínico) = T pré 
neoadjuvância.; Estádio Tumor (pós) = T pós neoadjuvância, 

 

5.4 Análise comparativa da resposta tumoral (N=12) 

Uma vez que a análise da resposta tumoral foi feita sobre uma amostra 

pequena (N = 12), tomou-se o cuidado de se realizar uma técnica adicional de 

reamostragem (“Bootstrap”), com a finalidade de verificar a estabilidade do valor 

p nas análises comparativas. E devido ao tamanho amostral pequeno disponível 

para o presente estudo, não foi possível assegurar os resultados dos valores de 

p para estas comparações e correlações feitas na amostra original (n=12). 

Possivelmente com um N maior para análise, seria possível observar resultados 

mais precisos. 

5.5 Análise da Sobrevida 

5.5.1 Sobrevida cumulativa global 
 

Em se tratando da sobrevida cumulativa global da amostra (N = 22), a 

média foi de 124,6 meses (IC 95% 94,16; 155,13) (Figura 9). 
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Figura 9. Curva da sobrevida cumulativa global (em meses). 

 

 

5.5.2 Sobrevida cumulativa de acordo com o  tipo de resposta e TRG 
 

Sobrevida cumulativa de acordo com o tipo de resposta, para o grupo 

“bom respondedor” houve apenas 1 óbito aos 33,67 meses e para o grupo “mal 

respondedor” não houve óbito até o final do estudo (Figura 10). 
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Figura 10.  Curva da sobrevida cumulativa (em meses) de acordo com o Tipo de resposta. 

 
 
 

A sobrevida cumulativa de acordo com TRG: Para o único paciente com 

TRG grau 0 não houve óbito até o final do estudo; para o grupo com TRG grau 

1, houve apenas 1 óbito aos 33,67 meses e para o grupo com TRG grau 2, não 

houve óbito até o final do estudo (Figura 11). 
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Figura 11. Curva da sobrevida cumulativa (em meses) de acordo com o Grau de Regressão 
tumoral (TRG). 

 

5.5.6 Sobrevida cumulativa de acordo com a imunoexpressão (HScore) 
5.5.6.1 DEK HScore 
 

É possível observar (Figura 12), que a sobrevida cumulativa de acordo com 

HScore para DEK apresentou uma média de 141,33 meses (IC 95% 112,41; 

170,25) e média de 25,10 meses (IC 95% 17,36; 32,84) para pacientes com 

HScore Negativo (< 4) e HScore Positivo (≥ 4), respectivamente (valor p < 0,001 

pelo teste Log Rank de Mantel). 
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Figura 12. Curva da sobrevida cumulativa (em meses) de acordo com HScore de DEK. 

 
 
 

6.5.6.2 Fosfo-P38 HScore 
 

Na curva de sobrevida cumulativa de acordo com HScore para Fosfo-P38, 

a média de meses foi de: 157,16 meses (IC 95% 123,54; 190,79) e 96,08 meses 

(IC 95% 63,26; 128,90) para pacientes com HScore Negativo (< 4) e HScore 

Positivo (≥ 4), respectivamente (valor p = 0,161 pelo teste Log Rank de Mantel) 

(Figura 13). 
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Figura 13.  Curva da sobrevida cumulativa (em meses) de acordo com HScore de Fosfo-P38 
(PP38). 

 

5.5.7 Sobrevida cumulativa de acordo com HScore de DEK e Fosfo-P38 
pareados 
 

Foi feita também a sobrevida cumulativa de acordo com Hscore DEK e 

Hscore Fosfo-P38 pareados nas seguintes combinações: dois marcadores 

negativos (média 94,57 meses e IC 95% 34;143), um dos marcadores positivos 

(média 78,09 meses e IC 95% 28; 150) e dois os marcadores positivos (média 

23,25 meses e IC 95% 08;31).Por meio do teste Log Rank test, notou-se a 

diferença significante com p = 0,004 (Figura 14). 
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Figura 14. Curva da sobrevida cumulativa (em meses) de acordo com HScore de Fosfo-P38 
(PP38) pareados nas três combinações: ambos marcadores negativos; um dos marcadores 
positivos; ambos marcadores positivos. 
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6 DISCUSSÃO 
 
  Como mencionado ao decorrer do estudo, a proteína DEK quando 

envolvida no processo de tumorigênese e progressão tumoral, demonstrou 

promover o crescimento e a autorrenovação celular, enquanto inibe a 

diferenciação, a senescência prematura e a apoptose em células malignas. No 

entanto, a rede regulatória da DEK é muito complexa, envolvendo numerosas 

vias de regulação da cromatina, transcrição, tradução e translocação. Em uma 

variedade de tipos de células cancerosas e outras células de proliferação rápida, 

a DEK é superexpressa, uma vez que nestes casos a proteína atua promovendo 

a proliferação celular50-56. 

 Por conta desta alta complexidade, e pelo fato de não existirem muitos 

trabalhos a cerca da proteína DEK especificamente em adenocarcinomas retais, 

na primeira parte da discussão deste estudo separamos a DEK em diferentes 

tipos tumorais com uma ênfase em tumores TGI, apresentando um panorama 

mais amplo desta dentro da oncologia. 

6.1 Variáveis clínicas e características relativas ao tumor 
  
 Em nossa presente casuística, encontramos uma predominância do sexo 

feminino, diferentemente de um estudo similar de Martinez-Useros et al. (2018)2.  

No entanto, com relação ao desfecho, a maioria dos pacientes (50%), 

encontravam-se vivos sem sinal de recorrência da doença até o final deste 

estudo, o que também foi observado pelo mesmo estudo do mesmo autor e 

colaboradores. Segundo Globocan, a maior estimativa de incidência mundial 

para CCR em 2020 foi em homens (27,1%), quando comparado ao sexo 

feminino (22,4%). Já segundo o INCA, os dados refletem a realidade encontrada 

no presente estudo, ainda que a diferença seja pouca, a predominância foi em 

mulheres com 9,2% quando comparado ao sexo masculino (9,1%). Porém, vale 

mencionar que, ambas fontes tratam como câncer colorretal, sem dividir em 

câncer de reto10,13. 

No estádio T do tumor pré-neoadjuvância, houve uma predominância da 

classificação T3 (72,7%), assim como encontrado em estudos na literatura de 

Jia et al., Farhat et al., Ma et al., e Fokas et al57-60. No estádio T pós 

neoadjuvância, apesar da diminuição notável, ainda sim houve uma 
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predominância da classificação T3 com 54,6% dos casos. Diminuição esta, que 

é interessante de se observar, uma vez que no momento pós neoadjuvância 

13,6% dos casos passaram a ser T0, 9,1% T1, e o T2 que antes do tratamento 

apresentou uma percentagem de 9,1%, no pós subiu para 22,7%. Já no estádio 

T4, não houve casos após a neoadjuvância. Vale mencionar que, 30% dos 

tumores apresentaram uma resposta completa, achado que vai de encontro com 

os dados de Lefevre et al. (2013), Glynne-Jones e Hughes (2016), e Wasmuth 

et al. (2016), onde foi descrito que apesar de variável, em torno de 25% dos 

pacientes apresentam uma resposta completa á quimiorradioterapia 

neoadjuvante61-63. 

 Com relação ao grau de diferenciação observamos majoritariamente, 

81,8% foram classificados como moderadamente diferenciado, achado que 

concorda com o estudo já mencionado acima, de Ma et al. (2019)59. 

Um pouco mais que a metade dos tumores foi classificado como mal 

respondedor (58,3%), destes apenas 1 dos casos apresentou HScore de DEK 

positivo. Neste grupo não houve nenhum óbito até o fim do estudo. Apesar da 

maioria ter sido classificada como mal respondedores, 57,14% dos casos 

tiveram diminuição do T, e 28,57% tiveram uma diminuição no N. 18,2% dos 

casos foram classificados como T4, antes da neoadjuvância, após o tratamento 

não houve nenhum paciente classificado como T4. Isto possivelmente mostra 

que apesar da maioria dos pacientes não terem apresentado uma resposta boa 

e satisfatória ao tratamento neoadjuvante, houve sim um considerável 

downstaging patológico em parte dos casos.  

O grupo de mal respondedores, mostrou melhor performance de 

sobrevida quando comparados ao grupo de bons respondedores. Segundo 

citado no estudo de Glynne-Jones e Kronfli (2011), a neoadjuvância baseada em 

radioterapia e quimioterapia concomitante com 5FU, em câncer retal localmente 

avançado, demonstra uma melhora significativa na resposta patológica completa 

e no controle local. No entanto, isso não se traduz necessariamente em um 

benefício em termos de sobrevida livre de doença ou na melhora da sobrevida 

global. Durante o levantamento dos prontuários, identificamos 2 casos em 

estádio I, porém submetidos a neoadjuvância64. Os exames radiológicos foram 

revistos e os casos considerados estádio II, e por isso foram incluídos no 

presente estudo. 
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6.2 Proteína DEK 

6.2.1 DEK em tumores 
 
 De forma geral, segundo encontrado na literatura o papel oncogênico 

da DEK foi reconhecido em inúmeros tipos de câncer, e apesar disso seu papel 

prognóstico em tumores sólidos permanece obscuro. Evidências sugerem que, 

a DEK pode desempenhar um papel complexo e multidimensional na inflamação 

crônica, e subsequente tumorigênese. Por este motivo, ainda se faz necessário 

entender todas a redes e fatores que estão envolvidos a este gene e sua 

derivada proteína, no cenário oncológico 65. 

 Em estudo de meta-análise realizada por Liu et al. (2017),  baseada em 

14 estudos publicados foi avaliado o valor prognóstico de DEK em tumores 

sólidos. Os resultados mostraram que a superexpressão de DEK foi 

significativamente associada com uma sobrevida global pobre em pacientes com 

tumores sólidos no geral. No presente estudo foi observado que, tumores com 

maior expressão de DEK tiveram pior sobrevida. Fato não discordante dos 

resultados mencionados acima66.  

 Além disso, observamos uma correlação positiva entre o estádio do 

tumor pós tratamento e a imunoexpressão de DEK: quanto maior o TNMp 

(patológico, ou pós), em outras palavras em estádios avançados, foi observada 

maior expressão de DEK (%). Já para o estádio TNMc (clínico ou pré), 

verificamos uma diferença marginal entre estádio e imunoexpressão de DEK 

com um p de 0,053.  Na literatura averiguamos que a superexpressão da 

proteína também está relacionada com a progressão e agressividade de 

cânceres no geral. De acordo com um estudo de Yang et al. (2020), a expressão 

de DEK foi maior em tecidos de câncer de pulmão, quando comparados a tecidos 

de pulmão normais. Além disto, mostrou ser um fator de mal prognóstico para 

pacientes diagnosticados com adenocarcinomas de pulmão (P = 0,018). A 

possível explicação colocada pelos autores é que, a expressão aumentada de 

DEK regula positivamente os níveis de β catenina ativa e genes alvo Wnt (ciclina 

D1, c Myc e MMP7), aumentando assim as capacidades proliferativas e 

invasivas de células de câncer de pulmão67.  

Além da utilização do HScore, avaliamos também o compartimento celular 

de marcação dos anticorpos. Para DEK, segundo a literatura, a proteína possui 
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um padrão de coloração estritamente nuclear em cânceres gástricos, e em 

cânceres colorretais, tanto na técnica de IHQ como de imunofluorescência68,69.   

Na casuística analisada neste estudo, para adenocarcinoma retal observamos 

que a maioria (68,2%) apresentou marcação nuclear, isto é, de fato foram 

consideradas marcações positivas, enquanto e restante (31,8%), não 

apresentou marcação nuclear (Tabela 9). Dos casos que apresentaram núcleo 

positivo, 1/3 (≅ 33,3%), foram de fato classificados HScore positivo.  

 

6.2.2 DEK em tumores do aparelho digestivo 
 
 No estudo de Piao et al. (2014), o alto nível de expressão da proteína 

DEK foi um preditor do mau prognóstico de pacientes com câncer gástrico. A 

taxa fortemente positiva da proteína DEK foi de 60,5% (104/172) em cânceres 

gástricos, que foi significativamente maior do que na displasia gástrica (19,4%, 

7/36) ou na mucosa normal adjacente (0%, 0/27). Neste estudo, a expressão de 

DEK no câncer gástrico se correlacionou com o tamanho do tumor, 

diferenciação, estádio clínico, sobrevida livre de doença e taxas de sobrevida 

geral. Em um estudo posterior, estes autores observaram que os pacientes com 

câncer gástrico em estádio inicial e alta expressão de DEK tiveram menor 

sobrevida livre de doença e duração de sobrevida global do que aqueles com 

baixa expressão de DEK69. 

 De acordo com os dados levantados no presente estudo, em 

adenocarcinomas de reto, não foi encontrada diferença estatística significante 

em relação ao sexo, grau de diferenciação ou parte do reto afetada. No entanto 

doentes com tumor avançado tiveram maior expressão de DEK, diferencia que 

foi maior na peça cirúrgica. 

 Dados interessantes apresentados por Lee et al. (2019), mostraram o 

valor da concentração de DEK como biomarcador plasmático. Os autores 

observaram que, a dosagem plasmática da DEK pode ser útil no diagnóstico e 

na avaliação prognóstica de pacientes com fenótipo maligno de tumores 

gástricos. Segundo eles, a expressão elevada de DEK tanto no tecido quanto no 

plasma foi significativamente associada com o estágio avançado e resultados de 

sobrevida mais pobres em pacientes com este tipo tumoral70.  
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 No adenocarcinoma pancreático, a DEK também parece desempenhar 

um papel significativo como um biomarcador no desenvolvimento e progressão 

do tumor. A combinação da expressão da DEK tecidual e a dosagem sanguínea 

do CA19-9 auxilia na avaliação prognóstica, corroborando com a ideia de um 

potencial biomarcador também em tumores de pâncreas do tipo 

adenocarcinoma71.  

 Lin et al. (2013), observaram que a DEK mostrou um padrão de 

coloração imunohistoquímica nuclear fortemente positiva em 48,62% (53/109) 

de casos de cânceres colorretais, que foi significativamente maior do que na 

mucosa do cólon normal adjacente (9,17%, 10/109) ou em adenomas colorretais 

(13,46%, 7/52). A superexpressão de DEK também foi positivamente 

correlacionada com o tamanho do tumor, grau, metástase de linfonodos, invasão 

serosa, estádio tardio, sobrevida livre de doença e taxas de sobrevida em 5 anos 

no CCR. Uma análise deste grupo, mostrou que os pacientes com CCR em 

estádio avançado e alta expressão de DEK, tiveram taxas de sobrevida piores 

do que aqueles com baixa expressão de DEK. Além disso, a análise multivariada 

mostrou que a alta expressão de DEK, invasão de serosa e estádio tardio são 

fatores de risco independentes significativos para mortalidade no CCR68. 

 Em 2014, o mesmo grupo de Lin et al., também estudaram a 

imunoexpressão da proteína DEK em carcinoma colorretal. Os dados mostraram 

que o aumento da sua expressão se correlacionou com o índice de proliferação 

do Ki-67 e o índice apoptótico, sugerindo que a DEK promove o crescimento e 

progressão do CCR, e por este motivo pode ser um alvo terapêutico. Vale 

ressaltar que a proteína fosforilada P38 está envolvida na apoptose, e estudar a 

relação desta proteína com a DEK pode ser interessante, uma vez que nos 

encontramos na Era da Oncologia Personalizada,onde cada vez mais painéis de 

expressão gênica e proteica vem se apresentando muito promissores tanto em 

termos de diagnóstico, como também prognóstico e consequente possíveis 

terapias alvo72. 
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6.3.3 DEK no adenocarcinoma retal 
 

No ano de 2014, um grupo de pesquisadores do grupo de Martinez-

Useros et al., publicou um estudo revelando que, a alta expressão da proteína 

DEK foi descrita como indicador para o fenótipo agressivo de câncer colorretal. 

Este estudo focou na proteína como um biomarcador para uma resposta pobre 

ao irinotecano no CCR metastático (estádio IV)73. 

 Em nosso estudo, observamos que a maioria dos casos (77,3%), 

apresentaram um HScore de DEK negativo. A expressão negativa desta proteína 

no tecido tumoral apresentou correlação com maior sobrevida. Em um estudo 

similar ao nosso, Martinez-Useros e colaboradores, verificaram que 9 de 45 

pacientes que apresentaram alta expressão de DEK atingiram resposta 

completa, e entre os com baixa expressão, nenhum obteve resposta patológica 

completa, sugerindo que a baixa expressão desta proteína pode predizer uma 

menor chance de resposta completa a terapia neoadjuvante. Contudo, não 

correlacionaram a expressão do marcador com sobrevida2,37,38. No presente 

estudo, 3 pacientes alcançaram resposta completa, e os 3 foram classificados 

como HScore DEK negativo, discordando destes resultados discutidos acima.  

 É importante salientar que, no estudo de Martinez-Useros et al. (2018), 

retratado acima, a imunorreatividade foi quantificada a partir da percentagem de 

células coradas positivamente, sobre o número total de células tumorais. A 

positividade foi definida como níveis de expressão de DEK somente médio a alto 

e foi feito o microarranjo de tecido ou TMA (Tissue Microarray Analysis) para 

estudo do material histopatológico. No atual estudo, utilizamos o sistema de 

escore semi-quantitativo, que apesar de ser comumente utilizado e validado para 

anticorpos em pesquisa em geral, pode justificar as diferenças encontradas. 

Outro fator que pode explicar essa discrepância, é que em nosso estudo foi 

analisada a imunoexpressão da proteina em várias áreas do tumor enquanto, no 

estudo mencionado acima a expressão foi estudada em TMA, uma área que é 

representativamente menor, uma vez que esta metodologia utiliza uma agulha 

que possui um diâmetro que pode variar de 0,6 mm a 2 mm para retirar o material 

do bloco73.  

 Diante destes resultados, levantamos a hipótese de que a técnica de 

análise da quantificação para a proteína DEK tecidual, por meio da 
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imunohistoquímica em adenocarcinomas retais necessita ser melhor estudada, 

pois uma padronização desta, parece ter relação direta com os resultados. 
 

 

6.3 Proteína Fosfo-P38 
 

Neste estudo, diferentemente da DEK, a forma fosforilada da proteína P38 

apresentou um percentual de 63,6% de casos com HScore positivo (≥4). Houve 

uma predominância do padrão de intensidade da marcação moderada e forte. 

Apesar disso, a proteína não apresentou significância estatística na correlação 

com as demais variáveis como sexo, grau de diferenciação, topografia e estádio 

tanto clínico, como patológico. 

De acordo com o atlas referência The Human Protein Atlas, a também 

conhecida como MAPK14 (P38), é expressa em citoplasma ou núcleo, 

dependendo do tumor. Em ambos tecidos de colón e reto normais a expressão 

é baixa. Nossos achados demonstram que 63,6% dos casos foram positivos para 

a proteína e a maioria apresentou uma extensão de marcação da área positiva 

≥51%74. 

Quando feita a análise da sobrevida de acordo somente com o HScore da 

Fosfo-P38, não houve diferença significante. No entanto, para a análise dos 

marcadores pareados, quando ambos DEK e Fosfo-P38 se encontravam 

negativos, a sobrevida foi melhor. De acordo com o estudo de Martinez-Useros 

et al. (2018), a Fosfo-P38 sozinha, também não mostrou associação com a 

resposta à terapia neoadjuvante em adenocarcinomas retais, porém a sua alta 

expressão estava diretamente associada com a alta expressão de DEK2. 

Isto possivelmente mostra que como marcador isolado, talvez a proteína 

Fosfo-P38 não tenha uma função preditiva, porém quando associada a DEK, se 

apresenta promissora. 

É necessário entender a ligação entre ambas, para estabelecer quais 

fatores que levam a associação de positividade e negatividade destes 

marcadores, e sua relevância clínica, pois a via de sinalização de ambas de fato 

apresenta muita complexidade. Segundo a literatura, apesar da sinalização de 

P38 ter mostrado promover a morte celular em algumas linhagens celulares, em 

outras a P38 mostrou aumentar a sobrevivência, o crescimento e a diferenciação 
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celular. Uma vez que o papel da P38 na apoptose varia de acordo com o tipo de 

célula, além de ser estímulo dependente. Vale mencionar que, a regulação da 

via de P38 não é uma cascata isolada e muitos sinais ascendentes diferentes 

podem levar à ativação da proteína75.  

 Em um estudo de Marzi et al.  (2016), foi descrito que o cetuximabe ativa 

o MAPK14 (P38) e especificamente, a sua inibição reduziu a eficácia do 

cetuximabe. A nível molecular, foi constatado que, o cetuximabe ativa o fator de 

transcrição FOXO3a e promove sua translocação nuclear via fosforilação 

mediada por P38. Isto leva à regulação positiva de seus genes alvo p27 e BIM e 

a subsequente indução de apoptose e inibição da proliferação celular. Estes 

dados, mostraram que altos níveis de expressão de FOXO3a e P38 estão 

associados a melhor taxa de resposta e melhor resultado em pacientes tratados 

com cetuximabe com CCR sem mutação de KRAS76. 

 Em um trabalho publicado em 2014, de Fan et al. (2014), a P38 

fosforilada (P-P8) desempenhou um papel central na regulação da progressão 

de CCR e correlacionou-se com o prognóstico do tumor. Nesta análise 316 

pacientes CCR em estágios I-III foram recrutados. A expressão de Fosfo-P38 foi 

avaliada semiquantitativamente usando tecido de microarrays e coloração 

imunohistoquímica. 48,1% (152/316), apresentaram superexpressão nos tecidos 

de CCR, enquanto a expressão baixa ou deficiente foi associada a epitélios 

adjacentes normais. A superexpressão de Fosfo-P38 previu uma sobreida global 

menor (P <0,001). É importante ressaltar que os subgrupos de pacientes no 

estágio inicial e com Fosfo-P38 baixa apresentaram melhora na sobrevida 

global, quando comparados aqueles com Fosfo-P38 alto. Além disso, para a 

doença em estágio III, o subgrupo com Fosfo-P38 baixo teve uma probabilidade 

de sobrevida semelhante ao do estágio I77.  

Em nossa análise, a maioria dos pacientes foi classificado como mal 

respondedores, apesar da sobrevida ter sido melhor em casos negativos para 

DEK e Fosfo-P38. 

Ainda que, que pouco elucidado, nosso estudo possivelmente mostra que 

como marcador isolado, talvez a proteína Fosfo-P38 não tenha uma função 

preditiva, porém quando associada a DEK, nestas condições, ela se apresenta 

promissora. 
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Mesmo com as limitações, obtivemos resultados que em parte corroboram 

com a literatura. Possivelmente estes dados, ao serem revistos e estudados em 

um tamanho de amostras ampliado, poderão agregar no cenário da pesquisa e 

posteriormente na prática clínica. Desta forma, esperamos utilizar os dados 

gerados neste estudo como base para futuros trabalhos, com a finalidade de 

adquirir mais conhecimentos a cerca destes marcadores nestes casos.  

 

6.3 Limitações do estudo 

Uma das principais limitações do estudo foi o número pequeno de amostras 

em decorrência do fato de muitos pacientes com este tipo de câncer, terem sido 

diagnosticados em outra instituição e encaminhados para um hospital terciário 

para tratamento, dificultando a recuperação do material de biópsia para a 

análise. Como consequência do número limitado da amostragem, optamos por 

não realizar a análise multivariada, dados, no entanto, que seriam muito 

interessantes de se observar, mas por conta desta limitação, não foram gerados 

neste estudo. 

Apesar do armazenamento adequado das lâminas, notamos também uma 

diminuição e enfraquecimento na coloração e marcação (em termos de 

intensidade principalmente), em algumas das reações imunohistoquímicas, uma 

vez que parte delas apresentou o período entre a realização da imunorreação, 

análise e leitura das lâminas superior a 7 meses. Este enfraquecimento na 

reação, pode ser atribuído ao tempo ou também aos reagentes utilizados no 

experimento.  

O atraso imprevisto foi em decorrência do fechamento temporário dos 

laboratórios de pesquisa da Instituição no ano de 2020 por conta da pandemia 

de COVID-19.  
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7 CONCLUSÕES 
 

De acordo com os resultados encontrados, podemos concluir que: 

• Os pacientes estudados apresentaram imunoexpressão positiva de 

DEK em aproximadamente um quarto dos tumores, e de Fosfo-P38 

em mais da metade dos tumores. 

• A expressão da proteína DEK apresentou correlação positiva com o 

TNM da peça cirúrgica. 

• Pacientes com imunoexpressão negativa de DEK (HScore<4), no 

tecido tumoral apresentaram melhor sobrevida. 

• Apesar da Fosfo-P38 não ter apresentado uma correlação com a 

sobrevida, a imunoexpressão negativa desta, com a expressão 

negativa do DEK (marcadores pareados), se traduziu em uma maior 

sobrevida. 

• Devido ao número restrito de amostras, não encontramos valor 

estatístico significante para analisar e correlacionar a imunoexpressão 

das proteínas com o TRG. 

• A imunoexpressão da proteína DEK tem um potencial para 

biomarcador tecidual de prognóstico em pacientes com 

adenocarcinoma retal, e estudos para elucidar melhor esta 

aplicabilidade são promissores. 
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9 ANEXOS  
Anexo 1 - Documento de autorização da Coordenadoria de Ensino e Pesquisa 

do Hospital São Paulo 
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Anexo 2 - Carta de solicitação da autorização da Coordenadoria de Ensino e 
Pesquisa do Hospital São Paulo 
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Anexo 3 - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 4 - Diagrama dos fatores de risco relacionados com o CCR de 
predisposição hereditária e esporádico. 

 

 
(Fonte: Informações extraídas de Forones; Saad, 2018; Shivadasani, 2011; Nguyen; Duong, 2018; Phipps et al., 2015).  
  
 

Anexo 5 - Esquema e diretriz de tratamento para tumores de reto estádio II e 
III. 

 

 
 (Fonte: extraído da NCCN, 2019). 
 
 
 
 
 


