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RESUMO 

 

Introdução: O câncer gástrico é comumente diagnosticado em um estágio avançado da doença, 
quando são escassas as opções de tratamento. Recentemente aprovou-se o uso de trastuzumabe 
em pacientes com tumores gástricos positivos para HER2. Embora a terapia anti-HER2 seja 
indicada para carcinomas metastáticos, o teste HER2 é feito no tumor primário. Além disso, 
são escassos os dados sobre o status HER2 entre pacientes brasileiros. Objetivo: Caracterizar 
o status HER2 em uma série de pacientes brasileiros com câncer gástrico, reportar associações 
com dados clinicopatológicos e obter a taxa de concordância para a expressão de HER2 entre 
tumores primários e linfonodos metastáticos pareados. Material e Métodos: Cortes 
histológicos de 137 gastrectomias primárias e linfadenectomias foram revistos e seus relatórios 
patológicos foram recuperados dos arquivos em um hospital universitário brasileiro. A imuno-
histoquímica foi realizada em cortes de tecido inteiro de cada tumor gástrico, usando dois 
anticorpos primários anti-HER2, e em 85 casos com metástases linfonodais. Tumores primários 
equívocos para HER2 foram submetidos à hibridização in situ automatizada para amplificação 
gênica. Comparou-se o status HER2 com características clinicopatológicas para avaliar 
associações estatisticamente significativas. Resultados: Usando o anticorpo 4B5, a análise 
imuno-histoquímica revelou 13/124 casos (10,5%) positivos para HER2 (3+), 10/124 casos 
(8,1%) equívocos (2+) e 101/124 casos (81,4%) negativos, sendo 7/124 casos 1+. Não houve 
amplificação de nenhum caso equívoco. A taxa de positividade para HER2 foi de 10,5%. Houve 
uma associação entre o status HER2 positivo e tipo intestinal (P=0,048), baixo grau tumoral 
(P=0,004) e presença de invasão linfática (P=0,031). Não se verificou associação com a 
topografia do tumor. Usando o kit HercepTest®, a análise imuno-histoquímica revelou 
superexpressão de HER2 (3+ ou 2+) em 17/137 tumores primários (12,4%) e 12/85 linfonodos 
metastáticos (14,1%). A taxa de concordância foi de 88,2% (κ: 0,515, indicativo de 
concordância moderada). Dez casos foram discordantes, dos quais cinco (5,9%) eram HER2 
positivo no câncer primário e negativo na metástase, enquanto os outros cinco (5,9%) 
apresentaram resultado negativo no tumor primário e positividade para HER2 na metástase 
linfonodal. Conclusões: Comparado a outros estudos, a menor frequência de casos positivos 
para HER2 em nossa série pode ser parcialmente explicada pelo menor número de tumores da 
junção esofagogástrica em pacientes brasileiros em relação aos carcinomas gástricos distais. 
Isso também poderia explicar a ausência de associação com a topografia do tumor. Além disso, 
como alguns pacientes elegíveis para a terapia anti-HER2 podem não ser selecionados se a 
imuno-histoquímica for feita apenas em tumores primários, o teste para HER2 em metástases 
linfonodais é incentivado, considerando que o status HER2 pode mudar entre as amostras de 
tumor primário e metástases correspondentes. 
 
Palavras-chave: HER2; câncer gástrico; imuno-histoquímica; amplificação gênica; 
parâmetros clinicopatológicos; metástase linfonodal. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Gastric cancer is usually diagnosed in an advanced stage of disease and 
treatment options are sparse. Trastuzumab was recently approved for patients with HER2-
positive gastric tumors. Although anti-HER2 treatment is indicated for metastatic carcinomas, 
HER2 testing is performed in the primary tumor. Moreover, data on HER2 status among 
Brazilian patients are limited. Objective: Our aim was to characterize HER2 status in a series 
of Brazilian patients with gastric cancer, report any associations with clinicopathological data 
and obtain the concordance rate for HER2 expression between primary tumors and paired 
metastatic lymph nodes. Methods: Histological slides from 137 primary gastrectomies and 
lymphadenectomies were reviewed and their pathological reports were retrieved from the files 
at a Brazilian university hospital. Immunohistochemistry was performed on whole-tissue 
sections from each gastric tumor using two primary anti-HER2 antibodies and from paired 
lymph node metastases in 85 cases. HER2-equivocal cases in primary tumors were submitted 
to automated dual in situ hybridization for gene amplification. HER2 status was confronted 
with clinicopathological features to assess statistically significant associations. Results: Using 
the 4B5 anti-HER2 antibody, immunohistochemistry analysis revealed that 13/124 cases 
(10.5%) were HER2 positive (3+), 10/124 cases (8.1%) were equivocal (2+) and 101/124 cases 
(81.4%) were negative, being 7/124 cases 1+. None of the equivocal cases showed gene 
amplification. The overall HER2 positivity rate was 10.5%. There was an association between 
HER2-positive status and Laurén’s intestinal subtype (P=0.048), low-grade tumors (P=0.004) 
and presence of lymphovascular invasion (P=0.031). No association was found with tumor 
topography. Using the HercepTest™ kit, immunohistochemistry analysis revealed that 17/137 
primary tumors (12.4%) and 12/85 metastatic lymph nodes (14.1%) showed HER2 
overexpression (3+ or 2+). The concordance rate was of 88.2% (κ-value of 0.515, indicative of 
a moderate agreement). There were 10 discordant cases, from which five cases (5.9%) were 
HER2 positive in the primary cancer and negative in nodal metastases, while five cases (5.9%) 
showed a negative result in the surgical resection specimen and HER2 positivity in metastatic 
deposits. Conclusions: Confronted with data published by other authors, the lower percentage 
of HER2-positive cases in our series might be partially explained by the lower number of 
tumors from the gastroesophageal junction in comparison with distal gastric carcinomas in 
Brazilian patients. This could also account for the lack of statistically significant association 
with tumor topography. Furthermore, since eligible patients for anti-HER2 treatment may 
remain undetected if immunohistochemistry is performed only in primary tumors, HER2 testing 
in lymph node metastases is encouraged as HER2 status can change between primary and 
corresponding metastatic samples. 
 
Keywords: HER2; gastric cancer; immunohistochemistry; gene amplification; 
clinicopathological features; lymph node metastasis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CARCINOMA GÁSTRICO E ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO 

ESOFAGOGÁSTRICA 

 

Carcinoma gástrico (CG) representa a neoplasia maligna mais comumente diagnosticada no 

estômago, perfazendo 90% dos casos de tumores malignos que surgem neste órgão 

(COLEMAN et al., 1993). Apresenta características morfológicas extremamente heterogêneas 

que refletem sua complexa carcinogênese (FENOGLIO-PREISER et al., 1996). A exemplo do 

que ocorre de um modo geral nas neoplasias malignas, múltiplos fatores podem estar envolvidos 

na origem e no desenvolvimento do CG. Segundo modelo clássico proposto para a 

carcinogênese gástrica, destacam-se a infecção pelo Helicobacter pylori, características da dieta 

e fatores genéticos, bem como a presença de condições pré-cancerosas, como gastrite crônica 

atrófica e metaplasia intestinal, além de lesões pré-cancerosas, como as displasias de alto e 

baixo graus (CORREA, 1992; CORREA et al., 1975). 

 

A heterogeneidade do CG se reflete nos diversos sistemas de classificação desenvolvidos para 

caracterizá-lo, que são baseados em diferentes abordagens: tipo histológico, padrão 

macroscópico, topografia, padrão de crescimento, grau histológico de diferenciação ou 

histogênese da neoplasia (BORRMANN, 1926; BOSMAN et al., 2010; CARNEIRO, 1997; 

LAURÉN, 1965; MING, 1977). 

 

Estatísticas indicam que, a cada ano, aproximadamente 950.000 novos casos de CG sejam 

diagnosticados no mundo, perfazendo cerca de 7% do total de diagnósticos de câncer 

globalmente (FERLAY et al., 2015; POWER et al., 2010). Estima-se ainda que ocorram 

720.000 óbitos decorrentes dessa doença anualmente, caracterizando-a como a terceira causa 

de morte por câncer em ambos os sexos no mundo (FERLAY et al., 2015). A distribuição do 

número de casos de CG entre diferentes partes do globo não é homogênea, identificando-se 

regiões de alta incidência como Japão, China e Coréia, com mais de 15 casos por 100.000 

habitantes, e países como Austrália e Estados Unidos registrando níveis mais baixos, da ordem 

de menos de 7 casos por 100.000 habitantes (FERLAY et al., 2015; FORMAN et al., 2006). 
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Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o ano de 2016, serão 

diagnosticados 596.000 novos casos de câncer no Brasil. Desconsiderando-se os tumores de 

pele não melanomas, o CG figura como o quarto e quinto diagnósticos mais frequentes de 

câncer no país em homens e mulheres, respectivamente. Baseando-se exclusivamente em 

neoplasias malignas que surgem no trato gastrointestinal, o CG ocupa o segundo lugar entre os 

diagnósticos de câncer em brasileiros de ambos os sexos, ficando atrás apenas do carcinoma 

colorretal. Esses valores correspondem a um risco estimado anual de 13,04 novos casos a cada 

100 mil homens e 7,37 novos casos para cada 100 mil mulheres, situando o Brasil entre os país 

com incidência elevada de CG (FERLAY et al., 2015; INCA, 2016). 

 

A razão incidência/mortalidade do CG é notoriamente alta em todas as partes do mundo, sendo 

a sobrevida em cinco anos considerada baixa: 30% na maioria dos países desenvolvidos e 20% 

para os países em desenvolvimento (KAMANGAR et al., 2006). Apesar dos valores ainda 

elevados de mortalidade, há uma tendência de melhoria nas taxas de sobrevida com os avanços 

da endoscopia digestiva e consequente detecção de tumores em estágio mais precoce 

(FORMAN et al., 2006). Observações epidemiológicas realizadas no Brasil, contudo, permitem 

afirmar que infelizmente essas tendências de melhoria são menos pronunciadas em nosso meio, 

onde os diagnósticos são em geral tardios (BUSTAMANTE-TEIXEIRA et al., 2006; CAMPOS 

et al., 2012; LEMES et al., 2003). 

 

Adenocarcinoma da junção esofagogástrica (AJEG) engloba um conjunto de neoplasias 

malignas com características clínicas e vias carcinogênicas distintas, estando assim reunidas 

pelo fato de acometerem o mesmo sítio anatômico e apresentarem diagnóstico de 

adenocarcinoma à histologia. Incluem-se nessa categoria tumores que surgem na própria junção 

esofagogástrica (JEG) ou que infiltram essa região por continuidade a partir de tumores 

originários no esôfago distal ou no estômago proximal. Embora não haja consenso na literatura 

a respeito dessa classificação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que todo 

adenocarcinoma que acometa a JEG seja incluído nessa categoria, independentemente de sua 

origem: gástrica ou esofágica (BOSMAN et al., 2010). A American Joint Committee on Cancer 

(AJCC) recomenda ainda que, para fins de estadiamento, sejam aplicados os critérios das 

neoplasias esofágicas para avaliação dos carcinomas gástricos que cruzem a JEG e que se 

estendam até no máximo os cinco centímetros proximais do estômago (EDGE et al., 2010).  
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Todas essas dificuldades para classificação dos tumores que acometem a JEG refletem-se na 

escassez de dados específicos publicados sobre a epidemiologia dessas lesões, dificultando sua 

compreensão. Constata-se, no entanto, que, embora se observe declínio na incidência relativa 

mundial do CG nas últimas décadas, nota-se tendência inversa para os casos de AJEG, 

principalmente em países da Europa ocidental e entre norte-americanos. Muitos desses casos 

de AJEG encontram-se relacionados à história prévia de doença do refluxo gastresofágico, 

esofagite de refluxo e desenvolvimento de esôfago de Barrett, correspondendo a casos 

originados no esôfago distal (RUTEGÅRD et al., 2011). Não há relatos, todavia, que apontem 

se essa tendência de aumento na incidência também é válida para os casos de AJEG originados 

no estômago proximal.  

 

O prognóstico do CG e do AJEG baseia-se essencialmente no seu estadiamento em relação à 

profundidade de invasão tumoral na parede do órgão e à presença de metástases linfonodais 

(SOBIN et al., 2009). Essas características, aliadas a outros dados anatomopatológicos, como 

tipo histológico do tumor e presença de invasão vascular, bem como à condição clínica dos 

pacientes, definem os rumos do tratamento (BOSMAN et al., 2010). A abordagem cirúrgica 

com propósitos curativos é atualmente considerada a única intervenção capaz de eficientemente 

prolongar a sobrevida em ambas as neoplasias (POWER et al., 2010). Entretanto, como muitos 

diagnósticos são realizados em estádio localmente avançado ou metastático da doença, a taxa 

de sobrevida global permanece desfavorável em muitos países, inclusive no Brasil 

(BUSTAMANTE-TEIXEIRA et al., 2006; CAMPOS et al., 2012; KAMANGAR et al., 2006). 

Nesses casos, a conduta clínica abrange essencialmente cuidados paliativos, não havendo 

consenso na literatura acerca do uso de outras modalidades terapêuticas, como quimioterapia 

(POWER et al., 2010; ZILBERSTEIN et al., 2013). 

 

São muitos os estudos clínicos utilizando-se quimioterápicos convencionais para o tratamento 

de casos avançados de CG e de AJEG (ROSS et al., 2002; WAGNER et al., 2006).  O ganho 

de sobrevida para esses pacientes, contudo, permanece modesto. Ainda que se obtenham 

resultados um pouco melhores com o uso de terapia farmacológica combinada, o tratamento de 

casos avançados de CG e de AJEG, especialmente na fase metastática da doença, mantem-se 

desafiante com os recursos atualmente disponíveis (BOKU, 2008; CUNNINGHAM et al., 

2008; VAN CUTSEN et al., 2006). Para fins de simplificação terminológica, iremos nos referir 

a ambos os tumores (CG e AJEG) como “câncer gástrico” no presente volume. 
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1.2. HER2 E TERAPIA ANTI-HER2 

 

HER2 é uma proteína transmembranar, membro da família dos receptores para fatores do 

crescimento epidérmico humano, que inclui os receptores HER1, 2, 3 e 4 (SLAMON et al., 

1987). Apresenta domínio intracelular do tipo tirosina quinase, capaz de originar, a partir da 

estimulação de um ligante extracelular e dimerização dos receptores, segundos mensageiros 

intracitoplasmáticos que coordenam a expressão nuclear de genes associados à proliferação e 

sobrevivência celulares. (GRAUS-PORTA et al., 1997; TZAHAR et al., 1996). Dessa forma, 

localizado no cromossomo 17, o gene HER2, responsável pela codificação da proteína 

homônima, é considerado um proto-oncogene, cuja amplificação gênica, bem como 

superexpressão proteica, encontram-se associadas à carcinogênese na mama, ovário, glândulas 

salivares, próstata e trato gastrointestinal (HUDIS, 2007; MOASSER, 2007).  

 

Os estudos sobre o status HER2 em neoplasias malignas são mais numerosos naquelas de 

origem mamária, entre as quais a superexpressão proteica de HER2, detectada por imuno-

histoquímica (IHQ), tem sido relatada em 15-20% dos carcinomas invasivos (WOLFF et al., 

2013). Em mais de 90% dos casos positivos para HER2 por IHQ, observa-se associação à 

amplificação gênica, detectada por meio de hibridização in situ (ISH) (WOLFF et al., 2013). 

Além disso, tem sido demonstrada correlação entre a amplificação do HER2 e agressividade 

biológica dos tumores, configurando o status HER2 como fator prognóstico em carcinomas 

mamários (SHAH et al., 2010; SLAMON et al., 1987).  

 

Esse foco de pesquisa no câncer de mama em muito se justifica a partir do desenvolvimento de 

terapias farmacológicas antitumorais utilizando-se terapias alvo específicas, que atuam em 

nível molecular (ROSS, 2009). Trastuzumabe é um anticorpo monoclonal desenvolvido contra 

um domínio extracelular do receptor, cuja indicação para uso em carcinoma mamário invasor 

positivo para HER2 foi aprovada em 1998 pelo FDA (do inglês, Food and Drug 

Administration). Embora haja evidências sobre o desenvolvimento de cardiotoxicidade nos 

doentes tratados com trastuzumabe e de resistência tumoral à ação da droga, estudos 

prospectivos randomizados constataram melhora na sobrevida dos pacientes que a utilizaram 

isoladamente ou em terapia farmacológica combinada (SHAH et al., 2010).  

 

Entre os fármacos utilizados em combinação com o trastuzumabe, destacam-se o lapatinibe, 

que apresenta ação anti-tirosina quinase, e o pertuzumabe, outro anticorpo monoclonal que 
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inibe a dimerização do HER2, além do conjugado ado-trastuzumabe emtansine, uma associação 

de trastuzumabe e um agente citotóxico (MALENFANT et al., 2014; ROSS, 2009). Esses 

medicamentos receberam aprovação do FDA para uso em carcinoma invasor da mama, 

respectivamente, em 2007, 2012 e 2013, tendo sido comprovada a melhora da sobrevida das 

pacientes tratadas com essas drogas por meio de estudos clínicos randomizados (AHMED et 

al., 2015).   

 

1.3. HER2 NO CÂNCER GÁSTRICO  

 

Amplificação gênica e superexpressão proteica do HER2 no CG foram descritas primeiramente 

em 1986 (FUKUSHIGE et al., 1986; SAKAI et al., 1986) e, desde então, outros estudos também 

demonstraram superexpressão proteica do receptor em CG, havendo, no entanto, grande 

discrepância em termos de porcentagem de casos positivos, variando de 4,4 a 53,4% em 11.860 

pacientes compilados em metanálise, com média de 17,9% (JØRGENSEN et al., 2012). De 

forma semelhante, houve diferença percentual na frequência de casos de CG com amplificação 

gênica para HER2, porém de maneira mais discreta, da ordem de 8,7% a 18,1% em 1.597 

pacientes compilados em metanálise, com média de 12,2% (JØRGENSEN et al., 2012).  

 

Esse amplo espectro de variação apresenta causas multifatoriais, incluindo diferenças 

populacionais, embora os principais fatores possam ser explicados, em parte, pela 

inconsistência de parâmetros pré-analíticos, como tempo de fixação e falta de padronização em 

protocolos de reação de IHQ e de ISH. Entre os estudos, nota-se variação no clone de anticorpo 

anti-HER2 utilizado para a detecção da proteína, assim como o uso de diferentes sondas para a 

amplificação do gene. Verifica-se, ainda, inconstância no tipo de espécime submetido aos 

testes, incluindo biópsias endoscópicas, peças cirúrgicas e amostras provenientes de metástases 

linfonodais e à distância. Além disso, há entre os trabalhos publicados discrepância nos critérios 

utilizados para definição de casos positivos, principalmente por IHQ (JØRGENSEN et al., 

2012). Os critérios empregados atualmente para a análise do status HER2 serão discutidos a 

seguir e apresentados em detalhe como parte da seção “Materiais e Métodos” do presente 

volume.   

 

Embora nas últimas três décadas alguns estudos tenham avaliado a expressão de HER2 no CG, 

apenas recentemente registram-se na literatura avanços quanto à aplicação desse marcador em 

estudos clínicos especificamente direcionados para a abordagem desses tumores. 
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Neste cenário, um trabalho publicado por Hoffman e colaboradores (2008) analisou o status de 

HER2 em 168 casos de CG e de AJEG por meio de IHQ e ISH, encontrando concordância de 

93,5% entre os métodos. A partir de análise detalhada dos casos discrepantes (positivos por 

ISH, porém negativos por IHQ), foram propostas modificações nos critérios de avaliação para 

expressão da proteína HER2 por IHQ no câncer gástrico, de maneira diferente da que foi 

preconizada para espécimes mamários, na tentativa de aumentar a concordância entre os 

métodos e a qualidade dos resultados. Embora, como nos casos de câncer de mama, um escore 

semiquantitativo seja obtido a partir da observação da intensidade e da extensão das áreas 

marcadas por IHQ, há critérios específicos utilizados para a leitura do teste no câncer gástrico. 

Ao contrário do que se verifica no carcinoma mamário, não há necessidade, por exemplo, de 

haver marcação de toda a circunferência celular, validando-se o padrão membranar incompleto 

para a IHQ em espécimes gástricos (Figura 1).  

 

 

Figura 1 – Comparação do padrão típico de coloração imuno-histoquímica para HER2: (A) 
membranar completo no câncer de mama e (B) membranar incompleto no câncer gástrico. (A 
e B: imuno-histoquímica com anticorpo anti-HER2 clone 4B5, aumento de 400x). 
 

Os autores também propuseram diferentes limites para avaliar a extensão da marcação, de 

acordo com o tipo de amostra analisada: acima de 10% de marcação para os tumores em peças 

cirúrgicas (gastrectomias) e mais de cinco células neoplásicas marcadas para as biópsias 

endoscópicas (HOFFMAN et al., 2008). Essa recomendação se baseia no fato de haver maior 

variabilidade na expressão do HER2 no CG dentro de um mesmo tumor, em comparação com 

espécimes mamários. Essa heterogeneidade de expressão foi definida como extensão de área 

marcada para HER2 inferior a 30% em amostra de câncer gástrico (RÜSCHOFF et al., 2010). 

 

Aplicando os critérios de Hoffman e colaboradores (2008), o estudo ToGA (do inglês 

Trastuzumab for Gastric Cancer) selecionou, a partir de 3.665 casos de CG e de AJEG 
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localmente avançados ou metastáticos, 810 pacientes com tumores positivos para HER2 por 

IHQ ou ISH (cerca de 22% do total). A positividade para HER2 foi mais frequente nos tumores 

da JEG. Entre os casos de CG, encontrou-se maior expressão naqueles de tipo histológico 

intestinal, segundo a classificação de Laurén (1965). De caráter multicêntrico, randomizado e 

controlado, esse estudo clínico de fase III compilou casos provenientes de 24 centros na Ásia, 

Europa e Américas Central e do Sul, inclusive no Brasil. Um grupo de pacientes recebeu regime 

terapêutico combinado de quimioterapia + trastuzumabe, enquanto ao grupo controle foi 

administrada apenas quimioterapia, obtendo-se aumento da mediana de sobrevida global e de 

sobrevida livre de doença no primeiro grupo (BANG et al., 2010).  

 

Esses resultados positivos justificaram, em 2010, a aprovação das agências reguladoras na 

União Europeia e, em agosto de 2011, nos Estados Unidos da América, para o uso de 

trastuzumabe em pacientes com CG ou AJEG metastáticos. A seleção dessa população alvo 

deve se basear em fluxograma elaborado por Rüschoff e colaboradores (2010), de acordo com 

recomendações da EMEA (do inglês “European Medicine Agency”) e reproduzido na Figura 

2. Embora este algoritmo seja bastante semelhante ao recomendado por Wolff e colaboradores 

(2013) para seleção de pacientes com carcinoma de mama elegíveis ao tratamento com 

trastuzumabe, os critérios para avaliação da reação de IHQ, principalmente no que tange à 

categorização 1+, 2+ e 3+, diferem entre amostras de mama e estômago, como mencionado 

anteriormente. 
 

 
 

Figura 2 – Fluxograma para seleção de pacientes com carcinoma 
gástrico ou adenocarcinoma da junção esofagogástrica metastáticos, 
elegíveis ao tratamento com trastuzumabe. 
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Utilizando-se primeiramente IHQ, serão considerados elegíveis para tratamento os casos 

positivos, dentro da categoria 3+. O teste de ISH deve ser utilizado nos casos equívocos por 

IHQ (categoria 2+), sendo os casos amplificados considerados elegíveis para o tratamento.  

 

Os anticorpos primários mais empregados para avaliação do HER2 por IHQ no CG são os 

monoclonais de coelho (SP3 e 4B5), além dos policlonais (A0485 e HerceptTest®), este último 

empregado no estudo ToGA e utilizado para definição dos critérios de interpretação do teste 

nos espécimes gástricos (BANG et al., 2010; HOFFMAN et al., 2008). Paralelamente ao que 

se observa em estudos sobre o HER2 no câncer de mama, verifica-se, em menor escala, relatos 

na literatura de trabalhos avaliando a concordância de superexpressão de HER2 no CG por 

diferentes anticorpos primários, comparando níveis de sensibilidade e especificidade a partir da 

amplificação gênica por ISH (ABRAHÃO-MACHADO et al., 2013; BOERS et al., 2011; CHO 

et al., 2012; PALA et al., 2013; PARK et al., 2012). A sensibilidade observada variou bastante 

entre esses estudos, mas mostrou consistentemente uma maior sensibilidade com o clone 4B5 

e uma maior especificidade com o HercepTest®. A concordância da superexpressão de HER2 

entre esses dois anticorpos, entretanto, foi considerada forte e revelou κ de 0,785 em um dos 

estudos (PARK et al., 2012). 

 

A amplificação gênica baseia-se na contagem das cópias do gene HER2 em pelo menos 20 

células tumorais. A técnica mais aplicada nos estudos com HER2 no CG é a hibridização in situ 

fluorescente (FISH), utilizada no estudo ToGA e também por Hoffman e colaboradores (2008). 

As hibridizações in situ pela prata (SISH) e cromogênica (CISH), embora menos empregadas 

no CG, apresentam a vantagem de permitirem análise em campo claro, com um microscópio 

óptico convencional. Estudos comparando esses métodos com FISH têm verificado excelente 

nível de concordância entre os resultados para amplificação de HER2 no CG, variando de 99 a 

100% para FISH e CISH e entre 96,4 e 100% para FISH e SISH (BOERS et al., 2011; GARCÍA-

GARCÍA et al., 2011; GRIN et al., 2013; KIYOSE et al., 2012; LONG et al., 2011; PALA et 

al., 2013; PARK et al., 2012; YAN et al., 2010).  

 

Aplicando-se o fluxograma da Figura 2 nos casos avaliados por IHQ e FISH do estudo ToGA, 

16,6% desses tumores foram considerados de fato positivos para HER2 (BANG et al., 2010; 

VAN CUTSEM et al., 2015). A análise de subgrupo desses pacientes revelou aumento ainda 

maior da mediana de sobrevida global e de sobrevida livre de doença (BANG et al., 2010). 

Justificou-se, portanto, a definição do referido fluxograma como delineamento para a seleção 



22 
 

daqueles pacientes com CG metastático cujo tratamento poderá incluir o trastuzumabe 

(RÜSCHOFF et al., 2012). Após a divulgação do ensaio clínico ToGA em 2010 e da definição 

desse fluxograma e dos critérios para a interpretação dos testes, houve um crescente interesse 

em se estudar o status HER2 no CG, verificado pelo aumento do número de publicações na 

literatura mundial sobre o assunto nos últimos cinco anos. A Tabela 1 apresenta os estudos 

envolvendo as maiores casuísticas de pacientes com CG submetidos a avaliação do status 

HER2, comparando-se os resultados obtidos com aqueles do estudo ToGA. 

 

O índice de superexpressão da proteína HER2 (categoria 3+) variou de 6,6% a 11,4% entre os 

trabalhos, enquanto a amplificação do gene por ISH foi observada em 11 a 23%. Aplicando-se 

o fluxograma para seleção dos pacientes, os tumores (3+) somados aos (2+) amplificados por 

ISH foram identificados em 7,3 a 16,6% dos casos. As associações mais frequentes entre o 

status HER2 e as características clínicas dos pacientes foram idade avançada e sexo masculino. 

Entre os dados anatomopatológicos dos tumores, os mais comumente associados à positividade 

para HER2 foram o tipo intestinal de Laurén, baixo grau histológico e localização da neoplasia 

no esôfago distal ou estômago proximal (JEG). Em uma revisão sistemática da literatura, Chua 

e colaboradores (2012) encontraram uma variação de 4 a 53% na taxa de superexpressão de 

HER2, com uma média de 18%, considerando-se 49 estudos e 11.337 reunidos em metanálise. 

Com relação à presença de associações estatisticamente significativas entre positividade para 

HER2 e características clinicopatológicas, uma metanálise reunindo 5.290 pacientes de 15 

estudos diferentes, verificou associação entre superexpressão de HER2 e baixo grau histológico 

(P<0,001), tipo intestinal (P<0,001), presença de metástase linfonodal (P=0.001) e invasão 

vascular linfática (P=0.001) e sanguínea (P=0.008) (LIANG et al., 2014). 

 

 Embora a terapia anti-HER2 seja indicada para tumores metastáticos, os testes para 

HER2 são realizados em amostras de tumor primário. Alguns estudos vêm sendo publicados 

objetivando comparar o status HER2 em CG primário e em amostras pareadas de metástases 

linfonodais e à distância, encontrando taxas de concordância variáveis (BOZZETTI et al., 2011; 

GENG et al., 2014; GUMUSAY et al., 2015). A presença de casos com resultados divergentes 

para o status HER2 entre o CG primário e a metástase correlata levantam a hipótese sobre o 

teste ser realizado em ambas amostras (IENI et al., 2014; KOCHI et al., 2013). No caso de 

haver conversão positiva, quando o tumor primário é HER2 negativo, porém a metástase mostra 

positividade para HER2, especula-se se este paciente poderia se beneficiar do tratamento com 

trastuzumab (PENG et al., 2015). 
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Tabela 1 – Estudos sobre o HER2 no câncer gástrico envolvendo grandes casuísticas 

Estudo, país e 
ano de 

publicação 
N 

Tipo de 
amostra 

Local do 
tumor 

Técnica 
para teste 

HER2 

Índice de 
positividade para 

HER2 

Associação com 
dados clínicos e 

patológicos 

BANG et al. 
multicêntrico    

2010 
3665 

G, B e M  
(corte 

inteiro) 

JEG: 5%     
E: 58%     
M: 8%    

NA: 29% 

IHQ    
(Hercep 

Test) 

FISH 

11,4% (3+) 

23% (FISH+) 

16,6% (3+ e 
2+/FISH+) 

Tipo intestinal   
Topografia 

KIM et al.        
Coréia do Sul    

2011 
1414 

G     
(corte 

inteiro) 

P: 12%      
D: 88% 

IHQ    
(A0485) 

7,8% (3+) 

Idade avançada           
Sexo masculino            
Tipo intestinal            

Baixo grau / pN               
Invasão linfática 

Metástase linfonodal 

SHAN et al.      
China                  
2013 

1463 
G    

(corte 
inteiro) 

JEG: 
37%  E: 

63% 

IHQ        
(4B5) 

FISH 

9,8% (3+) 

17,2% (FISH+) 

Topografia                    
Tipo intestinal            

Baixo grau 

CHO et al.       
Coréia do Sul    

2013 
2798 

G e M   
(corte 

inteiro) 

P: 47%       
D: 49%    
NA: 4% 

IHQ        
(4B5) 

SISH 

6,6% (3+) 

7,3%  (3+ e 
2+/SISH+) 

Idade avançada           
Sexo masculino 
Topografia / pN                   
Tipo intestinal          

Estágio avançado 

FAN et al.           
China                  
2013 

957 
G    

(corte 
inteiro) 

P: 54%      
D: 46% 

IHQ      
(A0485) 

9,5% (3+) 

Sexo masculino            
Tipo intestinal             

Baixo grau / pM              
Estágio avançado 

AIZAWA et al.    
Japão                 
2014 

1006 
G   

(TMA) 
P: 25%      
D: 75% 

IHQ         
(4B5) 

SISH 

9,6% (3+) 

11,7% (3+ e 
2+/SISH+) 

Idade avançada            
Sexo masculino        

Padrão macroscópico 
Baixo grau / pN 

CAPPELLESSO 
et al.         

Europa  
(multicêntrico) 

2015 

1040 
G   

(TMA) 

JEG: 
21%  E: 

79% 

IHQ           
(4B5 e 
CB11) 

CISH 

4B5: 7,8% (3+) 

CB11: 7,7% (3+) 

11% (CISH+) 

Tipo intestinal             
Baixo grau 

MATSUSAKA 
et al.           
Japão                 
2015 

1427 
G e B  
(corte 

inteiro) 

P: 28%      
D: 72% 

IHQ        
(4B5) 

FISH 

11,4% (3+) 

15,6% (3+ e 
2+/FISH+) 

Sexo masculino             
Tipo intestinal    

Metástase à distância 
Padrão macroscópico 

Topografia            
Tamanho / pT 

B: biópsia endoscópica; CISH: hibridização in situ cromogênica; D: estômago distal; E: estômago; FISH: 
hibridização in situ fluorescente; G: gastrectomia; IHQ: imuno-histoquímica; JEG: junção esofagogástrica; M: 
metástase; N: amostra; NA: não avaliado; P: estômago proximal; SISH: hibridização in situ pela prata; TMA: 
microarranjos de tecido. 
 

Não há estudos clínicos que permitam estabelecer estratégias terapêuticas nesse cenário. Para 

o câncer de mama, a recomendação é que o teste para HER2 seja feito no tumor primário. Se a 

paciente desenvolver metástase, deverá então ser realizado novo exame, caso a amostragem do 
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tumor metastático estiver disponível (WOLFF et al., 2013). Não há consenso sobre a realização 

de testes para HER2 no CG em amostras de sítios metastáticos, embora alguns pacientes que 

participaram do estudo ToGA tenham sido selecionados a partir de testes em amostras 

provenientes de metástases (BANG et al., 2010; VAN CUTSEM et al., 2015). 

 

Independentemente dessas questões, a nova opção terapêutica, incorporada aos protocolos de 

tratamento dos casos de CG e AJEG avançados, aumentou a importância e o papel do 

patologista dentro da equipe multidisciplinar, envolvida no tratamento destes pacientes. Desse 

modo, a exemplo do que se verificou no carcinoma de mama, recai sobre o patologista a 

responsabilidade de selecionar amostras e conduzir os estudos de IHQ e ISH para definição do 

status HER2 no câncer gástrico e, consequentemente, os resultados obtidos definirão a conduta 

terapêutica oncológica. As terapias alvo, como o trastuzumabe, apresentam, porém, custo 

elevado e não se mostram livres de efeitos colaterais (GONZÁLEZ et al., 2008; NEYT et al., 

2006). Portanto, a classificação de pacientes elegíveis a esse tipo de tratamento deve ser 

realizada com máxima excelência e seguindo preceitos éticos, a fim de selecionar aqueles 

indivíduos que possam lograr maiores benefícios. 

 

Neste contexto, delineiam-se desafios para o patologista que, além de analisar os aspectos 

anatomopatológicos convencionais dos tumores, deverá estar apto a incorporar em sua rotina a 

avaliação de fatores tumorais preditivos de resposta terapêutica, como o HER2. Em 

contrapartida, estes desafios contribuirão para refinar os conhecimentos sobre o perfil do CG 

em nosso meio, além de subsidiar a abordagem terapêutica de maneira mais individualizada.  

 

Estudos sobre HER2 em câncer de mama têm sido realizados no Laboratório de Patologia 

Mamária (LPM) da Faculdade de Medicina da UFMG e a padronização do teste já é uma 

realidade para sua aplicação clínica de rotina em nossa instituição (GOBBI, et al. 2008; 

GOUVÊA, et al. 2006; GOUVÊA, et al. 2004; NUNES, et al. 2013; NUNES, et al. 2008; 

NUNES, et al. 2007). Contudo, ainda são escassos os estudos sobre o HER2 no câncer gástrico 

no Brasil, onde, desconsiderando-se os tumores de pele não melanomas, essa neoplasia perfaz 

cerca de 5% do total de diagnósticos de câncer realizados anualmente (INCA, 2016). A Tabela 

2 apresenta os principais estudos sobre HER2 no CG envolvendo pacientes brasileiros. É 

importante frisar a acentuada amplitude de resultados encontrados para a frequência de 

superexpressão do HER2, variando entre 0,8 e 11,6% de casos 3+. Embora os trabalhos tenham 
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aplicado metodologias distintas, o que pode explicar em parte essa variação, é notável a 

predominância de casos distais de CG entre as diferentes casuísticas, variando de 88 a 56%. 

 

Tabela 2 – Estudos sobre o HER2 no câncer gástrico envolvendo casuísticas brasileiras 

Estudo, local e ano de 
publicação 

N 
Tipo de 
amostra 

Local 
do 

tumor 

Técnica 
para teste 

HER2 

Índice de 
positividade para 

HER2 

Associação 
com dados 
clínicos e 

patológicos 

BEGNAMI et al.            
São Paulo, SP             

2005 
462 

G  
(TMA) 

P: 13% 
D: 87% 

IHQ    
(A0485) 

12%               
(3+ e 2+) 

Tipo intestinal 

CIRNE-LIMA et al.    
Porto Alegre, RS         

2009 
37 

G    
(corte 

inteiro) 

P: 30% 
D: 70% 

IHQ    
(A0485) 

5,4%             
(3+ e 2+) 

Nenhuma 

BEGNAMI et al.            
São Paulo, SP              

2011 
221 

G  
(TMA) 

P: 20% 
D: 80% 

IHQ    
(A0485) 

FISH 

3% (3+) 

8% (FISH+) 

Tipo intestinal 

Baixo grau 

ABRAHÃO-
MACHADO et al.                                        

Barretos, SP                         
2013 

199 

G   
(TMA e 

corte 
inteiro) 

P: 44% 
D: 56% 

IHQ 
(HercepTest, 
4B5 e SP3) 

SISH 

4B5: 11,6% (3+) 

SP3: 9,1% (3+) 

HercepTest:   
5,1% (3+) 

4B5: 14,6%              
(3+ e 2+/SISH+) 

NA 

JUNG et al.                
Curitiba, PR                           

2013 
118 

G, B e M 
(TMA) 

NA 
IHQ      

(CB11) 

G: 0,8% (3+) 

B: 1,7% (3+) 

M: 3,7% (3+) 

pN 

JÁCOME et al.               
Barretos, SP                         

2014 
201 

G   
(TMA) 

P: 19% 
D: 81% 

IHQ    
(A0485) 

6% (3+) 
Idade 

avançada 

Tipo intestinal 

DAMASCENO et al. 
Brasília, DF                           

2014 
106 

G    
(corte 

inteiro) 
NA 

IHQ 
(HercepTest) 

FISH 

4,7% (3+) 

4,7% (3+ e 
2+/SISH+) 

Baixo grau 

DE CARLI et al.                   
Santa Maria, RS                    

2015 
48 

G    
(corte 

inteiro) 

P: 12% 
D: 88% 

IHQ 
(EP1045Y) 

6,3% (3+) Tipo intestinal 

B: biópsia endoscópica; D: estômago distal; FISH: hibridização in situ fluorescente; G: gastrectomia; IHQ: imuno-
histoquímica; M: metástase; N: amostra; NA: não avaliado; P: estômago proximal; SISH: hibridização in situ pela 
prata; TMA: microarranjos de tecido. 
 

Como a positividade para HER2 é mais comumente verificada em AJEG (BANG et al., 2010), 

é justificável especular que a proporção de casos positivos para HER2 seja menor no Brasil 

comparada à média global, já que predominam em pacientes brasileiros tumores originários do 

antro gástrico (INCA, 2016). A comparação dos estudos das Tabelas 1 e 2 pode evidenciar essa 

observação, resguardando-se as devidas limitações ao se comparar casuísticas de proporções 
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tão diferentes. O tipo intestinal e o baixo grau histológico dos tumores foram as características 

patológicas mais frequentemente associadas ao status HER2 nos estudos brasileiros, assim 

como verificado nos trabalhos da Tabela 1. 

 

Destaca-se também o fato de que somente três estudos realizaram ISH além da IHQ e que 

apenas um trabalho submeteu amostras metástases ao teste para HER2. Neste caso, houve 

pareamento dos espécimes em 38 pacientes e taxa de concordância de 63,1% entre os resultados 

obtidos para o status HER2, comparando-se os tumores primários e as metástases (JUNG et al., 

2013). Esse valor é menor do que o verificado na maioria dos estudos publicados em outras 

regiões do mundo, provavelmente devido à amostragem restrita nessa série. 

 

Ainda que metade dos trabalhos da Tabela 2 tenham sido desenvolvidos na região sudeste do 

Brasil, não há nenhum relato na literatura de estudo com HER2 e CG que tenha sido realizado 

em Minas Gerais, onde, segundo estimativa do INCA (2014), foram feitos 1960 diagnósticos 

de CG em 2014, dentre os quais 250 casos apenas no município de Belo Horizonte. Inserido 

em nosso meio, o Instituto Alfa de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFMG é 

considerado centro de referência para o diagnóstico e tratamento do câncer gástrico nas esferas 

estadual e nacional, representando, portanto, arquivo significativo de casos de CG ao nosso 

alcance.  

 

Como citado anteriormente, há diferenças na incidência do CG em relação a regiões 

geográficas, grupos étnicos e taxa de infecção por H. pylori. Devido à alta miscigenação e 

heterogeneidade genética da população em nosso país, torna-se importante avaliar o HER2 no 

câncer gástrico em casuísticas de pacientes brasileiros. Além disso, a abordagem de fatores 

como tipo de amostra a ser testada para leitura do teste HER2 faz-se necessária para adequada 

detecção de casos positivos em nosso meio. Como a terapia anti-HER2 ainda não se encontra 

disponível aos pacientes com CG atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), essas 

iniciativas poderão proporcionar embasamento científico para o delineamento de políticas 

públicas de saúde que definirão novos protocolos clínicos de tratamento para pacientes com 

câncer gástrico no Brasil. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Determinar as frequências de expressão para o HER2 em amostras obtidas de uma população 

de pacientes brasileiros com câncer gástrico, a partir de diferentes métodos de detecção, 

aplicados em tipos distintos de amostra tumoral, a fim de avaliar possíveis associações entre o 

status HER2 e dados clinicopatológicos. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar a expressão proteica de HER2 por meio de IHQ em amostras de tumor primário 

de CG (peças cirúrgicas) e metástases linfonodais pareadas. 

 

2. Avaliar a amplificação gênica do HER2 por meio de SISH em amostras de tumor primário 

de CG (peças cirúrgicas) cuja IHQ tenha apresentado resultado equívoco (2+). 

 

3. Definir a frequência de positividade de HER2 (casos 3+ por IHQ somados aos 2+ 

amplificados por SISH) em amostras de tumor primário de CG (peças cirúrgicas). 

 
4. Correlacionar o status HER2 com dados clínicos dos pacientes e características 

anatomopatológicas dos tumores. 

 

5. Determinar a taxa de concordância entre os resultados obtidos na avaliação da expressão 

proteica de HER2 por IHQ em amostras de tumor primário de CG (peças cirúrgicas) e 

respectivas metástases linfonodais pareadas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. CASUÍSTICA (CRITÉRIOS DE INCLUSÃO) 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, conforme parecer 

reproduzido no Anexo E. Foram selecionados todos os casos de pacientes submetidos a 

tratamento cirúrgico (esofagectomia distal, gastrectomia total, subtotal ou parcial, com ou sem 

linfadenectomia) no Hospital das Clínicas (HC) da UFMG no período de 2007 a 2011 para 

tratamento de CG e de AJEG. Os casos foram separados a partir dos arquivos do Laboratório 

de Pesquisa em Patologia do Trato Gastrointestinal (LP-TGI) do Departamento de Anatomia 

Patológica e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFMG e do Serviço de Anatomia 

Patológica do HC-UFMG. Para a inclusão neste estudo, os casos de tumores primários em peças 

cirúrgicas preencheram os seguintes requisitos: 

a) Diagnóstico histológico original de CG ou de AJEG. 

b) Disponibilidade de lâminas para reavaliação histológica e de blocos do tumor primário e 

secundário (nos casos com linfonodos positivos) para confecção de novos cortes para IHQ 

e ISH. 

 

3.2. REVISÃO HISTOPATOLÓGICA E SELEÇÃO DOS BLOCOS DE PARAFINA 

 

As lâminas originais referentes aos casos selecionados e coradas pelo método de hematoxilina-

eosina foram reavaliadas por dois patologistas (RSL e MMDAC). Os casos cujas amostras 

mostravam artefatos de autólise ou sinais de processamento inadequado foram excluídos do 

estudo, uma vez que a má qualidade do tecido fixado indica a possibilidade de má conservação 

dos antígenos tumorais e, consequentemente, afeta a fidedignidade da reação por IHQ, podendo 

comprometer também a amplificação gênica por ISH. 

 

3.2.1. CASOS DE TUMOR PRIMÁRIO 

 

Foram reavaliadas características dos tumores, como tipo e grau histológicos. Os tumores foram 

reclassificados de acordo com a classificação de Laurén (1965) em tipos intestinal, difuso, misto 

e não-classificável. Da mesma forma foi revisto o grau histológico de diferenciação de acordo 

com o índice de formação glandular e pleomorfismo citológico (tumores bem, moderadamente 
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e pouco diferenciados), conforme recomendação da OMS (BOSMAN, 2010). Foram 

reavaliadas as presenças de invasão vascular sanguínea e linfática. A profundidade de invasão 

(pT) foi definida segundo critérios do sistema TNM e recomendações do AJCC (EDGE et al., 

2010; SOBIN et al., 2009). Foram selecionados dois blocos de cada tumor primário que 

apresentavam boa representação tumoral, de preferência ocupando mais de 50% da área do 

corte. Um bloco foi utilizado para os testes, enquanto o outro permaneceu como reserva. Nos 

casos de tumores mistos, deu-se preferência para blocos com amostragem do componente 

intestinal. 

 

3.2.2. CASOS DE TUMOR SECUNDÁRIO (METÁSTASES LINFONODAIS)  

 

Nos casos de metástases em linfonodos, foram reavaliados aspectos como número de 

linfonodos acometidos e estadiamento (pN) conforme critérios do sistema TNM e 

recomendações do AJCC (EDGE et al., 2010; SOBIN et al., 2009). Aspectos morfológicos da 

neoplasia metastática também foram avaliados, como tipo e grau histológicos, seguindo os 

mesmos critérios utilizados para os tumores primários. Foram selecionados os linfonodos 

positivos contendo a maior área de neoplasia metastática para as reações de IHQ, havendo 

predileção pelo componente intestinal nos casos de tumores mistos. 

 

3.3. ELABORAÇÃO DO BANCO DE DADOS  

 

Utilizando-se como fonte de coleta os dados do protocolo próprio do LP-TGI para análise de 

peças cirúrgicas de tumores do estômago, reproduzido no Anexo A, foram compilados os 

seguintes aspectos clinicopatológicos dos casos selecionados: 

 Gênero; 

 Idade; 

 Tipo de cirurgia (esofagectomia distal, gastrectomia parcial, subtotal ou total); 

 Topografia do tumor (junção esofagogástrica, terços proximal, médio ou distal do 

estômago); 

 Curvatura acometida (pequena ou grande curvaturas); 

 Profundidade do tumor (pT); 

 Metástases linfonodais (pN); 

 Metástases à distância (pM); 
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 Profundidade de acometimento da parede do órgão (tumores precoces x avançados); 

 Tipo macroscópico: 

 Segundo critérios da Sociedade Japonesa de Endoscopia Digestiva (SJED), 

aprovados pela Japanese Gastric Cancer Association (1998) para tumores precoces; 

 Segundo Borrmann (1926) para tumores avançados; 

 Classificação histológica segundo Laurén (1965); 

 Classificação histológica segundo recomendações da OMS (BOSMAN, 2010); 

 Padrão de crescimento segundo Ming (1977); 

 Grau histológico de diferenciação;7 

 Invasão vascular linfática; 

 Invasão vascular sanguínea; 

 Número de linfonodos dissecados; 

 Número de linfonodos acometidos (metástases linfonodais). 

 

Os critérios revistos no item 3.2 foram considerados no preenchimento do banco de dados, 

sendo utilizados os dados obtidos na revisão feita em consenso pelos dois patologistas. 

 

3.4. ESTUDO DA EXPRESSÃO PROTEICA DE HER2 POR IHQ 

 

3.4.1. REALIZAÇÃO DAS REAÇÕES DE IHQ 

 

As reações de IHQ foram realizadas no LPM do Departamento de Anatomia Patológica e 

Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFMG. Lâminas contendo novos cortes 

histológicos com espessura de 4µm de amostras de tumores primários (peças cirúrgicas) e de 

tumores secundários (metástases linfonodais) foram submetidas a estudo por IHQ para 

avaliação da expressão proteica de HER2. Utilizou-se o kit HercepTest® (Dako®, Glostrup, 

Dinamarca), contendo anticorpo policlonal anti-HER2 pré-diluído, cuja aplicação foi precedida 

por recuperação antigênica em banho-maria a 95ºC por 40 minutos. O protocolo manual de 

reação foi seguido conforme especificação técnica do fabricante e encontra-se reproduzido no 

Anexo B. Em cada bateria, foram utilizadas lâminas como controles externos positivo e 

negativo, fornecidas no kit pelo fabricante, além de amostras de câncer de mama positivas para 

HER2 e previamente testadas no LPM.  
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Lâminas contendo cortes histológicos com espessura de 4µm das amostras de tumores 

primários (peças cirúrgicas) também foram submetidas a teste de IHQ para HER2 com o kit 

PATHWAY®, contendo o anticorpo primário anti-HER2, monoclonal de coelho, clone 4B5, 

pré-diluído (Ventana Medical Systems®, Arizona, EUA). Utilizou-se plataforma automatizada 

para a reação de IHQ no aparelho BenchMark XT® (Ventana Medical Systems®, Arizona, 

EUA), de acordo com especificação técnica do fabricante. Amostras de câncer de mama 

positivas para HER2 e previamente testadas no LPM foram utilizadas como controle externo 

positivo em cada bateria. 

 

3.4.2. INTERPRETAÇÃO DAS REAÇÕES DE IHQ 

 

Para análise da superexpressão da proteína HER2 nas amostras de tumor primário e metástases 

linfonodais, utilizaram-se os critérios para avaliação de peças cirúrgicas, de acordo com as 

recomendações de Rüschoff e colaboradores (2010): 

 

 Resultado negativo: escore 0 (ausência de marcação de membrana nas células neoplásicas 

ou reatividade de membrana de qualquer intensidade em menos de 10% das células 

neoplásicas) ou escore 1+ (coloração de intensidade fraca e de extensão incompleta na 

membrana celular, em mais de 10% das células neoplásicas).  

 

 Resultado equívoco ou suspeito: escore 2+ (coloração de intensidade fraca a moderada e 

extensão completa, basolateral ou lateral na membrana celular, em mais de 10% das células 

neoplásicas). 

 

 Resultado positivo: escore 3+ (coloração de intensidade forte e extensão completa, 

basolateral ou lateral na membrana celular, em mais de 10% das células neoplásicas). 

 

Conforme recomendado pelos referidos autores, utilizou-se, para graduação da intensidade da 

imunomarcação, a “regra da magnificação”, ilustrada na Figura 3. Denomina-se fraca a 

reatividade visualizada apenas em objetiva de aumento de 40 vezes, moderada aquela observada 

em objetivas de aumento de 10 ou 20 vezes e forte com objetiva de aumento de 4 vezes. 

Ressalta-se que a intensidade deverá ser avaliada apenas nos casos em que a marcação exibe 

padrão de membrana celular, desconsiderando-se reações inespecíficas de padrão 

citoplasmático ou nuclear. 
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Figura 3 – Representação esquemática da graduação da expressão proteica 
do HER2 por imuno-histoquímica utilizando-se a “regra da magnificação” 

 

3.5. ESTUDO DA AMPLIFICAÇÃO GÊNICA DE HER2 POR SISH 

 

3.5.1. REALIZAÇÃO DAS REAÇÕES DE SISH 

 

Essa etapa foi realizada no Laboratório de Patologia do Hospital A.C. Camargo, em São Paulo. 

Novos cortes histológicos dos casos de tumor primário (peças cirúrgicas) que obtiveram 

resultado equívoco (2+) pelo método IHQ com o anticorpo 4B5 foram submetidos à reação de 

SISH. Utilizou-se o kit INFORM HER2 Dual ISH DNA® em equipamento de automação 

BenchMark XT® (Ventana Medical Systems®, Arizona, EUA), de acordo com especificação 

técnica do fabricante. Foram utilizadas sondas para reação com o gene HER2 e marcação do 

centrômero do cromossomo 17. Casos positivos (3+) para HER2 foram utilizados como 

controle externo positivo. Em cada lâmina, a observação dos sinais em células inflamatórias e 

fibroblastos serviu de controle interno positivo da reação.  

 

3.5.2. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DE SISH 

 

Na interpretação da reação de SISH, um gene HER2 individual apresenta-se como um único e 

pequeno ponto preto. O centrômero do cromossomo 17 (CEP17) revela um ponto discretamente 
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maior e vermelho. Para cada sinal do CEP17, espera-se encontrar em células normais e não-

amplificadas, um sinal do gene HER2, em proporção 1:1. A amplificação do gene HER2 é 

visível como múltiplos pontos individuais dentro do núcleo, ou aglomerados mistos e múltiplos 

pontos nucleares, chamados de clusters (Figura 4), ou ainda como uma razão elevada entre os 

pontos do HER2 amplificado e o CEP17. A avaliação do estado do gene HER2 por SISH foi 

feita de acordo com o protocolo de interpretação do teste fornecido pelo fabricante e 

reproduzido na Tabela 3. Em cada caso, foram analisadas 20 células tumorais não superpostas, 

utilizando microscópio óptico convencional de campo claro no aumento de 400X.  

 

 

Figura 4 – Exemplo de caso de câncer gástrico amplificado pela técnica 
de hibridização in situ pela prata, evidenciando clusters, aglomerados 
de cópias do gene HER2 em preto (aumento de 400x)  
 

Caso ao final dessa primeira contagem, o resultado tenha ficado entre 1.8 e 2.2 para a razão 

HER2/CEP17 ou entre 4.0 a 6.0 cópias do gene HER2 em média por núcleo, o caso foi 

considerado equívoco para amplificação gênica. Nessa situação, vinte células adicionais foram 

contadas, sendo recalculados os valores e reavaliada a amplificação gênica em 40 células. 

 

Tabela 3 – Análise da amplificação do gene HER2 por hibridização in situ 

Não amplificado 
Razão HER2/CEP 17 < 2.0 ou 

< 6.0 cópias do gene HER2 presentes em cada núcleo  

Amplificado 
Razão HER2/CEP 17 ≥2.0 ou 

≥ 6.0 cópias ou aglomerados do gene HER2 presentes em cada núcleo  
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3.6. ESTUDO ESTATÍSTICO 

 

Para verificação de possíveis associações entre o status HER2 e características 

clinicopatológicas foi empregado o teste qui-quadrado de Pearson, considerando-se os valores 

menores de 0,05 como estatisticamente significativos.  

 

Para a análise da concordância entre o status HER2 nos tumores primários e metástases 

linfonodais pareadas foi utilizado o teste κ (kappa) de Cohen e calculado o intervalo de 

confiança de 95%. Valores entre 0-0,2 foram considerados como indicativos de nenhuma 

concordância; 0,21-0,4 concordância fraca; 0,41-0,6 concordância moderada; 0,61-0,8 

concordância forte e 0,81-1 concordância praticamente perfeita.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e a discussão serão apresentados no formato de artigos científicos. O primeiro 

deles foi publicado no periódico BMC Gastroenterology e o segundo foi submetido à 

publicação no periódico Pathology Research and Practice.  

 

Ambos estão estruturados de acordo com a formatação exigida por cada revista. A carta de 

aceite da publicação do primeiro artigo e a confirmação da submissão do segundo artigo 

encontram-se reproduzidas nos Anexos C e D, respectivamente. 
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4.1. ARTIGO PUBLICADO NO PERIÓDICO BMC GASTROENTEROLOGY 
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4.2. ARTIGO SUBMETIDO AO PERIÓDICO PATHOLOGY RESEARCH AND 

PRACTICE 
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5. CONCLUSÕES 

 

A superexpressão de HER2 por IHQ (casos 3+) no câncer gástrico dos pacientes incluídos neste 

estudo foi observada em 12/137 dos tumores primários (8,8%) e 5/85 das amostras de 

metástases linfonodais (5,8%), utilizando-se o anticorpo do kit HercepTest®. Com o anticorpo 

4B5, verificou-se superexpressão de HER2 em 13/124 dos espécimes primários de CG (10,5%).  

 

Não se identificou amplificação gênica por SISH em nenhum dos 10/124 casos de tumor 

primário que foram considerados equívocos (2+) por IHQ com o anticorpo 4B5. 

 

Aplicando-se o fluxograma para a seleção de pacientes elegíveis ao tratamento com 

trastuzumabe, foram identificados 13/124 pacientes da nossa série (10,5%) com status HER2 

positivo, que poderiam potencialmente se beneficiar com o uso de terapia anti-HER2 (tumores 

3+ ou 2+ com amplificação por ISH). 

 

Houve associação estatisticamente significativa entre positividade para HER2 e subtipo 

intestinal, baixo grau de diferenciação e presença de invasão linfática. 

 

A taxa de concordância entre a superexpressão do HER2 por IHQ em amostras de tumor 

primário e metástases linfonodais pareadas foi de 88,2% (κ: 0,515), utilizando-se o anticorpo 

do kit HercepTest®. 

 

Foi observada conversão positiva para a superexpressão de HER2 entre os tumores gástricos 

primários e metástases linfonodais correlatas em 5/85 dos casos (5,9%). A taxa de conversão 

negativa foi também de 5/85 casos (5,9%). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora de distribuição heterogênea entre diferentes regiões do globo, o câncer gástrico figura 

como a quinta neoplasia maligna mais diagnosticada no mundo, sendo a terceira mais letal 

(FERLAY et al., 2015). Entre os países com incidência elevada, inclui-se o Brasil, onde os 

diagnósticos são comumente realizados em fase tardia da doença, quando as opções de 

tratamento são restritas (INCA, 2016). 

 

A indicação de uso de trastuzumabe em pacientes com CG metastático positivos para HER2 

surgiu recentemente como uma nova opção terapêutica que tem se provado capaz de prolongar 

a sobrevida dos doentes (BANG et al, 2010). Neste cenário, destaca-se o papel do médico 

patologista, responsável por selecionar os pacientes elegíveis à terapia anti-HER2 por meio da 

execução e interpretação de testes para caracterização do status HER2 em amostras de câncer 

gástrico. Apesar da experiência acumulada nas últimas duas décadas com a aplicação clínica 

dessas estratégias terapêuticas em câncer de mama e detecção de tumores mamários positivos 

para HER2, descortinam-se novos desafios diante da realização dos testes em espécimes 

gástricos. Não há outro caminho a se trilhar na tentativa de superar esses desafios senão aquele 

proposto pela observação de evidências científicas a respeito da relação entre o câncer gástrico 

e o HER2. 

 

Nesse sentido, nosso estudo está de acordo com outras observações reportadas na literatura, 

como, por exemplo, a maior positividade em tumores do tipo intestinal e bem diferenciados, 

além da heterogeneidade da expressão de HER2 comumente observada no câncer gástrico 

(LIANG et al., 2014; RÜSCHOFF et al., 2010). Da mesma forma, identificamos casos com 

status HER2 discordante entre amostras de tumor primário e metástases linfonodais pareadas, 

levantando questões sobre a potencial recomendação de testes em biópsias de sítios 

metastáticos, como observado também por outros autores (PENG et al., 2015).  

 

Outras questões que frequentemente surgem na literatura mundial, como estudos que comparam 

a eficácia de diferentes anticorpos e metodologias de ISH para a detecção de HER2, 

infelizmente não puderam ser abordadas em nosso estudo devido à não disponibilidade de 

técnicas de ISH para aplicação em larga escala em nossas amostras (PARK et al., 2012). Mesmo 

que tenhamos empregado dois tipos de anticorpos primários anti-HER2 nos espécimes gástricos 
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e realizado o SISH nos casos de tumor primário equívoco (2+) por IHQ, acreditamos ser uma 

limitação do nosso trabalho não podermos ter submetido toda a casuística ou pelo menos grande 

parte dela a testes de ISH. Caso isso tivesse sido possível, em muito ganharíamos com a chance 

de podermos comparar a superexpressão de HER2 por IHQ com a amplificação gênica por ISH, 

além de obtermos valores de sensibilidade e especificidade dos testes com diferentes anticorpos 

anti-HER2 a partir do uso dos resultados de ISH como “padrão-ouro”.  

 

Além disso, ainda que não haja consenso na literatura sobre o fato do status HER2 ser fator 

prognóstico no câncer gástrico, o difícil acesso a dados clínicos de sobrevida dos doentes 

envolvidos neste estudo impossibilitou a verificação dessa hipótese, o que também é uma 

limitação que deve ser apontada (JØRGENSEN et al., 2012). 

 

À parte das questões comumente levantadas na literatura mundial sobre o HER2 no câncer 

gástrico, há que se discutir, contudo, as possíveis peculiaridades dessa relação no contexto de 

nosso país. Isso se mostra mais evidente quando observamos que há uma tendência, nos 

trabalhos envolvendo pacientes brasileiros, de haver menor frequência de positividade para 

HER2 se comparada a outras regiões do mundo, em semelhança aos valores determinados em 

nosso estudo (ABRAHÃO-MACHADO et al., 2013; BEGNAMI et al., 2011; DAMASCENO 

et al., 2014; LIANG et al., 2014). Levantamos a hipótese de isso se justificar em parte pelo fato 

de ser menos incidente o adenocarcinoma da junção esofagogástrica no Brasil, já que há 

indícios de que esses tumores expressam HER2 em proporção maior do que os carcinomas 

gástricos distais, mais comuns em nosso meio (BANG et al., 2010; CHO et al., 2013; 

MATSUSAKA et al., 2015; SHAN et al., 2013). 

 

Diante da elevada frequência dessa neoplasia maligna no Brasil somada ao fato de ainda não se 

disponibilizar a terapia anti-HER2 aos pacientes com câncer gástrico atendidos pelo SUS, 

acreditamos que o conhecimento cada vez mais profundo sobre a relação entre HER2 e câncer 

gástrico em nosso meio possa, nesse sentido, servir de base à elaboração de novas estratégias 

terapêuticas e políticas públicas que otimizem o tratamento desses doentes no Brasil. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO A – PROTOCOLO DE ANÁLISE DE PEÇAS CIRÚRGICAS DE 

CARCINOMA GÁSTRICO UTILIZADO NO LABORATÓRIO DE PESQUISA EM 

PATOLOGIA DO TRATO GASTROINTESTINAL  
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ANEXO B - PROTOCOLO PARA ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO COM O KIT 

HERCEPTEST® 

 

PROTOCOLO DE COLORAÇÃO  

Considerações iniciais: Todos os reagentes devem ser equilibrados em temperatura ambiente 

(20–25ºC) antes da imunocoloração. Da mesma forma, todas as incubações devem ser feitas 

em temperatura ambiente. Não permitir que as secções de tecido sequem durante o 

procedimento de coloração. 

Desparafinização e reidratação: Antes da coloração, as lâminas de tecido devem ser 

desparafinizadas, de forma a remover o meio de impregnação, e rehidratadas. Remover 

totalmente a parafina. A presença de resíduos de meio de impregnação aumentará a coloração 

não específica. Esta etapa deve ser realizada à temperatura ambiente. 

 

Etapa 1: Recuperação do epítopo 

Colocar os frascos de coloração contendo a solução de recuperação do epítopo num tanque de 

imersão. Aquecer o banho de água e a solução de recuperação de epítopo a 95–99ºC. Após o 

aquecimento a Epitope Retrieval Solution adquire um aspecto turvo. Cobrir os frascos com 

tampas para estabilizar a temperatura e evitar a evaporação. Imergir as secções desparafinizadas 

em temperatura ambiente na solução de recuperação de epítopo pré-aquecida nos frascos de 

coloração.  

Incubar por 40 (±1) minutos a 95–99ºC. Retirar completamente da água o frasco contendo as 

lâminas. Permitir o resfriamento das lamelas na solução de recuperação do epítopo por 20 (±1) 

minutos em temperatura ambiente. Decantar a solução de recuperação do epítopo e enxaguar 

as secções com o tampão de lavagem diluído. Para obter o desempenho ideal, mergulhar as 

secções em tampão de lavagem por 5–20 minutos depois da recuperação do epítopo e antes da 

coloração. 

 

Etapa 2: Reagente de bloqueio da peroxidase 

Remover o tampão excedente com ligeiras pancadas. Utilizar um tecido liso, limpar 

cuidadosamente ao redor da amostra para remover qualquer líquido ali depositado e para manter 

os reagentes dentro da área prescrita. Contornar a secção do tecido com uma Caneta Dako. 

Aplicar 3 gotas (100 µL) de reagente de bloqueio de peroxidase para cobrir as amostras. Incubar 

a 5 (±1) minutos. Lavar suavemente com água destilada e colocar num banho tamponado fresco. 
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Etapa 3: Anticorpo primário ou reagente de controlo negativo 

Retirar o excesso de tampão e limpar as lamelas conforme descrito anteriormente. Cobrir as 

amostras com 3 gotas (100 µL) de proteína anti-HER2. Incubar a 30 (±1) minutos. Lavar 

suavemente com tampão de lavagem e colocar num banho tamponado fresco. 

 

Etapa 4: Reagente de visualização 

Retirar o excesso de tampão e limpar as lamelas conforme descrito anteriormente. Cobrir as 

amostras com 3 gotas (100 µL) de reagente de visualização. Incubar durante 30 (±1) minutos. 

Lavar as lamelas conforme descrito na etapa 3. 

 

Etapa 5: Solução de substrato-cromogênio (DAB) 

Limpar as lamelas conforme descrito anteriormente. Cobrir as amostras com 3 gotas (100 µL) 

de solução de substrato-cromogênio (DAB). Incubar durante 10 (±1) minutos. Lavar 

suavemente com água destilada. Recolher os restos da solução de substrato-cromógeno (DAB) 

num contentor de materiais perigosos para a eliminação adequada dos mesmos. 

 

Etapa 6: Contra-coloração com a hematoxilina 

Imergir as lamelas num tanque com hematoxilina. Incubar por 2–5 minutos dependendo da 

concentração da hematoxilina utilizada. Lavar suavemente no tanque de imersão com água 

destilada. Assegurar que toda a hematoxilina residual seja limpa. 

 

Etapa 7: Montagem 

É recomendado um meio de montagem não aquoso e permanente. 
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ANEXO C – COMPROVANTE DE ACEITE DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO 
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ANEXO D – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO 
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ANEXO E – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO F – ATA DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 
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