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Resumo 

Introdução e Objetivo: No Brasil, o câncer cervical é o segundo mais 

comum entre as mulheres. A radioterapia faz parte do seu manejo 

interdisciplinar, desempenhando papel importante em seu controle loco 

regional. O grande desafio da medicina moderna em radioterapia é 

desenvolver métodos preditivos que possam determinar o grau de 

radiossensibilidade da paciente e dos tecidos adjacentes saudáveis, afim de 

individualizar a dose de radiação prescrita, prevenindo efeitos colaterais 

severos e promovendo um melhor controle tumoral local. Este estudo avaliou 

os efeitos adversos agudos e crônicos na pele, trato gastrointestinal inferior e 

trato urinário durante a radioterapia, em 47 pacientes de câncer do colo do 

útero. Material e Métodos: O DNA foi extraído do material biológico (sangue 

periférico) coletado de todas as pacientes estudadas. Os fragmentos de TP53 

e A TM foram amplificados e em seguida sequenciados, afim de verificar se 

há qualquer polimorfismo que poderia ser responsável pela 

radiossensibilidade das pacientes. Resultados e Discussão: Por meio de 

uma análise univariada, a variável idade do diagnóstico se associou 

fortemente ao risco de desenvolvimento de toxicidade aguda da pele 

(p=O,023). Pacientes que receberam uma dose elevada de teleterapia e 

pacientes que foram submetidas a braquiterapia, mostraram uma incidência 

significativa de toxicidade crônica do trato urinário (p=O,031) e (p=O,019), 

respectivamente. A troca G>A na posição 5557 do gene A TM mostrou uma 

associação significativa com o risco de toxicidade aguda do trato 

gastrinstestinal inferior (p=O,008). Não houve associação entre os 

poli morfismos de TP53 analisados e a frequência de efeitos adversos 

(p>O,05). Nossos dados revelaram ainda que pacientes que evoluíram a óbito 

apresentaram associação significativa (p=O,019) com a o aumento de 

radiossensibilidade crônica da pele. Conclusão: Estas observações 

corroboram a importância de investigar o perfil genético para prever efeitos 

adversos em pacientes com câncer cervical submetidas a radioterapia. Esses 

genes têm um papel importante em vias de reparo de DNA e provavelmente 

são capazes de modificar as respostas dos tecidos normais para radioterapia. 

Palavras-chave: A TM, TP53, câncer do colo do útero, polimorfismos e 

radioterapia. 
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Abstract 

Background: In Brazil, cervical cancer is the second most common among 

women. Radiation therapy is part of its interdisciplinary management, playing 

an important role in their loco regional control. The major challenge of modern 

medicine in radiotherapy is to develop predictive methods that can determine 

the levei of radiosensitivity of the patient and the healthy surrounding tissue in 

order to individualize the prescribed radiation dose, to prevent severe side 

effects and promoting beUer local tumor control. This study evaluated the 

acute and chronic adverse effects on the skin, lower gastrointestinal tract and 

urinary tract of radiotherapy in 47 cervical cancer patients. Methods and 

Materiais: Biological material was collected and DNA from peripheral blood 

was extracted of ali patients studied. The fragments of TP53 and ATM were 

amplified to be sequenced, to verify if there are any polymorphisms witch 

could be responsible to the radiosensitivity of the patients. Results and 

Discussion: In a univariate analysis, the variable age was strongly 

associated with a risk of acute toxicity skin (p=O,023). Patients that received a 

high dose of externai beam radiation and patients who have undergone 

brachytherapy, showed a significantly higher incidence of chronic urinary tract 

toxicity (p=O,031) and (p=O,019), respectively. The exchange G>A in the 

position 5557 of the A TM gene was significantly associated with the risk of 

acute lower gastrointestinal tract (p=O,008). There wasn't association between 

the other TP53 polymorphisms analyzed and the frequency of side effects 

(p>O,05). Our data revealed that patients who evolved significant association 

presented death (p=O,019) with the increase of chronic skin radiossensitivity. 

Conclusions: These observations corroborate the importance of investigating 

the genetic profile to predict adverse side effects in cervical cancer patients 

undergoing radiotherapy. These genes have an important role in DNA repair 

pathways and probably are capable of modifying the responses of normal 

tissues to radiotherapy. 

Keywords: ATM, TP53, cancer, cervix, polymorphisms and radiotherapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Câncer 

o câncer pode ser definido como um conjunto de diversas doenças 

que têm em comum o crescimento desordenado de células anormais que 

invadem tecidos e órgãos[11. Hoje já se sabe que é uma doença genética e, 

como tal, desenvolve-se por meio do acúmulo de mutações e/ou alterações, 

em um processo designado por carcinogênese[21. 

Ao longo dos anos as condições ambientais, hábitos de vida, e as 

características genéticas das populações, têm sofrido fortes mudanças, 

contribuindo assim para uma alteração na epidemiologia dessa doença[31. Os 

aumentos verificados na incidência e morte por câncer parecem estar 

associados à gradual transformação do estilo de vida, nomeadamente à 

recente exposição a carcinógenos ambientais, quer sejam estes de natureza 

química, física ou biológica. Fatores como tabagismo, radiação ultravioleta, 

poluição, consumo de álcool e a própria dieta alimentar têm, na verdade, sido 

identificados como agentes etiológicos do câncer[4.51. 

O câncer desponta como grave problema de saúde pública em todas 

as sociedades globais, especialmente em países subdesenvolvidos[61, e o 

crescimento na incidência dessa doença e nos gastos para seu controle 

acentua ainda mais a sua importância desafiando inclusive gestores em 

saúde[71. Tal doença é a principal causa de morte nos países 

economicamente desenvolvidos e a segunda principal causa de morte nos 

países em desenvolvimento. A incidência desta doença vem aumentando nos 

países em desenvolvimento como resultado do envelhecimento e 

crescimento da população, além do sedentarismo, adoção de uma dieta 

"ocidental", e hábitos de vida[81. Atualmente, o câncer é a segunda causa de 

morte no Brasil (10,3% do total), excluídas as causas indeterminadas, ficando 

atrás somente de doenças cardiovasculares[71. Segundo dados do Instituto 

Nacional e Câncer (INCA), estima-se o surgimento de 518.510 casos de 

câncer para o ano de 201 i 91. 
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1.2. Câncer do colo do útero 

o câncer do colo do útero é a terceira modalidade de câncer mais 

comum diagnosticada, e a quarta principal causa de morte por câncer entre 

as mulheres de todo o mundo, representando, portanto, 9% (529.800) do total 

de novos casos de câncer e 8% (275.100) do total de mortes por câncer entre 

as mulheres no ano de 2008. Mais de 85% destes casos e mortes ocorrem 

em países em desenvolvimento. A índia, o segundo país mais populoso do 

mundo, destaca-se por representar 27% (77.100) de casos de morte 

causadas por câncer de colo do útero. Em todo o mundo, as taxas são mais 

baixas na Ásia Ocidental, Austrália/Nova Zelândia, e América do Norte, em 

contrapartida as maiores taxas de incidência são nas regiões orientais e 

ocidentais da África do Sul, bem como o centro-sul da Ásia e América do 

Sul[8l. 

Particularmente na América Latina, as maiores taxas de incidência 

(ajustadas de acordo com a faixa etária) de câncer cervical, estimadas em 

1990, foram observadas no Brasil, na cidade de Belém do Pará (64,8 / 

100.000 mulheres), seguida pelo Peru, na cidade de Trujillo (53,5 / 100.000 

mulheres). Quanto à taxa de mortalidade, não houve nenhuma tendência à 

redução significativa no período de 1960 a 1993 em países da América Latina 

- tais como Brasil, Colômbia, Cuba, Guatemala, Uruguai e Venezuela - e do 

Caribe[10l. 

No Brasil, estima-se que o câncer do colo do útero seja a terceira 

neoplasia maligna mais comum entre as mulheres, superado pelo câncer de 

pele (não-melanoma) e pelo câncer de mama. A incidência dessa doença 

varia entre as regiões brasileiras. Sem considerar os tumores de pele não 

melanoma, o câncer do colo do útero poderá ser mais incidente na região 

Centro-Oeste (27,71 /100.000 mulheres). Nas regiões Norte (23,62/100.000 

mulheres) e Nordeste (17,96 / 100.000 mulheres), podem ocupar a segunda 

posição mais frequente e nas regiões Sudeste (15,53 / 100.000 mulheres) e 

Sul (13,88/100.000 mulheres), a terceira posição[9l. 

Segundo dados do INCA, a estimativa de incidência do câncer do colo 

do útero no Brasil para 2012 é de 17.540 casos novos. No estado de Goiás 

estima-se o surgimento de 750 casos novos de câncer do colo do útero, com 
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risco estimado de 24,19 casos para cada 100.000 habitantes. Para a cidade 

de Goiânia, o INCA estima 220 novos casos com um risco estimado de 31,36 

casos para cada 100.000 habitantes[91. 

Dentre todos os tipos de câncer, o do colo do útero é o que apresenta 

potenciais mais altos de prevenção e cura, chegando perto de 100% quando 

diagnosticado precocemente. Seu pico de incidência situa-se entre 40 e 60 

anos de idade e apenas uma pequena porcentagem ocorre abaixo dos 30 

anos[111. 

Dos tumores malignos ginecológicos, sem dúvida o câncer cervical é o 

que mais se distingue por apresentar maior frequência[12.131. É uma doença 

de evolução lenta, levando em média 14 anos para sua evolução total. Inicia

se com alterações mínimas nas células denominadas displasias, e se não 

forem tratadas, tais alterações podem evoluir[141. Com o seu desenvolvimento, 

em média três anos após a constatação das primeiras alterações celulares, 

surge um tumor localizado chamado carcinoma in situ[151. Este câncer 

desenvolve-se por mais seis anos, invadindo a mucosa do útero, quando 

recebe o nome de carcinoma invasor[141. Após 14 anos das primeiras 

alterações celulares, o câncer atinge a forma mais grave, com o 

aparecimento de metástases, espalhando-se por outras regiões do corpo[151. 

Essa doença pode ser detectada precocemente pelo rastreamento 

citológico em programas de saúde pública[16-181. Embora o exame 

citopatológico tenha sido introduzido no Brasil, na década de 1950, ainda é 

considerado um grande problema de saúde pública. A primeira mobilização 

nacional para a detecção precoce da doença ocorreu em 1998, onde foram 

colhidos 3 milhões de exames, dos quais 65% foram na faixa etária de 35 a 

49 anos de idade, do qual foram detectados 60 mil exames com algum tipo 

de alteração, levando ao acompanhamento e tratamento de 77% das 

mulheres com lesões precursoras de alto grau e câncer[151. 

O carcinoma do colo do útero invade a vagina e espaço paracervical, 

ao longo dos paramétrios e dos ligamentos útero-sacros. Pode invadir ainda 

a bexiga, o reto e os linfonodos pélvicos e para-aórticos[191. 

O estadiamento estabelecido pela Federação Internacional de 

Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) é amplamente utilizado, tanto para o 

planejamento terapêutico quanto para o acompanhamento das mulheres 
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após o tratamento, no entanto, tem-se mostrado falho para prever a 

verdadeira extensão da doença. Também não considera fatores prognósticos 

relevantes como o volume tumoral, a vascularização, o crescimento 

endofítico ou exofítico, a invasão estromal e o acometimento linfonodal[20,21 1. 

Ciente dessa falha, o Comitê de Oncologia da FIGO passa a recomendar que 

o estadiamento definitivo seja baseado nos achados do intra-operatório 

(Figura 1), pelo cirurgião e pelo patologista[221• 

IA 

IÁI 

Figura 1. Estadiamento do carcinoma cervical segundo a FIGO. 
Fonte: Narayan et ai. 2003. 

As neoplasias do colo uterino podem ser classificadas 

histologicamente em carcinoma in situ, carcinoma microinvasivo e câncer 

invasivo. O carcinoma in situ é subdividido em displasia leve, moderada ou 
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severa. O grau de displasia é ainda classificado em neoplasia intra-epitelial 

cervical (NIC) 1, 2 ou 3. O carcinoma microinvasivo, segundo a FIGO, 

apresenta uma invasão de 5 mm em profundidade e 7 mm para invasão 

lateral, o que clinicamente é muito importante por apresentar um risco de 

invasão linfonodal pélvica menor que 1 %. O câncer invasivo é subdividido 

em: carcinoma espino-celular (85% dos casos), adenocarcinomas (10%) e 

outros (5%). O espino-celular origina-se da junção escamocolunar da cérvice 

e é precedido por uma displasia e carcinoma in situo O tempo de progressão 

da displasia para o carcinoma in situ e deste para o carcinoma invasor é, 

geralmente, de 5 a 10 anos. 

A idade precoce da primeira relação sexual, a história de infecção por 

doenças sexualmente transmissíveis, o baixo nível socioeconômico, a 

infecção pelo papilomavírus humano (HPV), a multiplicidade de parceiros 

sexuais, os estados de imunodepressão (como na corticoterapia, diabetes, 

lupus e AIDS), além do uso contínuo de anticoncepcionais (por mais de 5 

anos), uma dieta pobre em alguns nutrientes (vitamina C, betacaroteno e 

foi ato ) e os hábitos tabagistas, são considerados como fatores de risco ou 

seja, favorecem o surgimento da doença[231. 

Os sintomas mais comuns que surgem em pacientes que apresentam 

neoplasia invasiva são: sangramento pós-coito, intermenstrual ou na pós

menopausa; corrimento de odor fétido, seroso, purulento, excessivo; cistite 

recorrente; urgência miccional; aumento da frequência urinária e dor em 

região lombar; dispareunia; dor pélvica; sangramento menstrual abundante 

com consequente anemia; anorexia e perda ponderal[241. Em estádios mais 

avançados, é comum o surgimento de dispnéia devido à anemia grave, 

uropatia obstrutiva, edema de membros inferiores, hematúria, sangramento 

retal, obstrução intestinal e caquexia. Com maior avanço da doença, a 

neoplasia pode ocupar a vagina, paramétrio, parede lateral pélvica, bexiga e 

reto[231. 

Estudos epidemiológicos e laboratoriais conduzidos nos últimos 20 

anos, apresentaram o câncer do colo do útero como sendo uma doença 

multifatorial e de longa latência[31. Ao contrário da maioria das outras 

neoplasias, nas quais os fatores ambientais, biológicos e o próprio estilo de 
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vida contribuem fortemente para a carcinogênese, o carcinoma do colo 

uterino mostrou ter como principal agente causador, o HPV[25,261. 

1.3. O Papilomavírus Humano e o carcinoma cervical 

Os Papilomavírus, pertencentes à família papillomaviridae, são um 

grupo heterogêneo de vírus de DNA, encontrados em várias espécies de 

vertebrados(27). É um vírus de replicação intranuclear, de tamanho pequeno, 

com cerca de 50 nm de diâmetro[281. Podem infectar mucosas e superfícies 

cutâneas em quase todas as espécies vertebrais[291, tais infecções já foram 

diagnosticadas em vários locais do corpo humano, como o trato anogenital, 

uretra, pele, cavidade nasal, boca e esôfago[301. 

O HPV é a doença sexualmente transmissível (DST) mais prevalente 

em todo o mundo[311, um número surpreendentemente grande de diferentes 

tipos de HPV foram identificado e classificado (> 100) e prevê-se que existam 

quase 200 tipos[321. Tal vírus é considerado um importante fator na 

oncogênese cervical[33-351. Estudos mostram que a integração do DNA viral 

ocasiona alteração na regulação da expressão dos oncogenes virais E7 e E6, 

que podem exercer seus efeitos, interferindo nas proteínas que regulam o 

crescimento celular, causando uma proliferação descontrolada, e, sendo 

assim, aumentando o risco de progressão das lesões intra-epiteliais 

cervicais[36-381. 

Os HPVs são classificados de baixo-risco ou alto-risco com base no 

seu potencial carcinogênico. Desta forma, HPVs de baixo-risco que incluem, 

entre outros, os tipos 6 e 11, são tipicamente encontrados em verrugas 

genitais e outras lesões benignas estando ausentes em carcinomas 

invasivos. Em contrapartida, a designação de alto-risco é atribuída aos HPVs 

associados majoritariamente a carcinomas do colo do útero, bem como 

outras neoplasias anogenitais e da cabeça e pescoço, estando neste grupo 

incluídos os HPVs 16, 18,31,33,45 e 46 entre outros[39,401. Outros autores 

distinguem ainda um outro grupo de HPVs que engloba os tipos virais 

detectados tanto em lesões benignas como em carcinomas invasivos. Estes 
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são designados como HPVs de risco intermédio e incluem os HPVs dos tipos 

35, 51, 52 e 58[41 1. 

Embora o DNA do HPV exista na forma extracromossomal nas lesões 

benignas e pré-malignas, a medida que as lesões progridem para carcinoma, 

o DNA viral, na grande maioria das vezes, integra-se no cromossoma do 

hospedeiro[421. Sabe-se que células que transportam o DNA do vírus na forma 

integrada apresentam uma maior taxa de proliferação in vitro, o que faz com 

que a integração esteja associada a um pior prognóstico e ao 

desenvolvimento de resistência à terapêutica[31. 

1.4. Tratamento para o câncer do colo do útero 

O tratamento do câncer do colo uterino pode envolver o uso de três 

modalidades terapêuticas: a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. De 

uma maneira geral, o tratamento primário do estádio O, pré-invasivo, ou o 

estádio I, microinvasivo, é cirúrgico. Estádios IB-IIA são tratados ou pela 

cirurgia, ou pela radioterapia. Estádios IIB-IVA são tratados principalmente 

pela radioterapia, e o estádio IVB é normalmente tratado de forma paliativa 

pela radioterapia ou quimioterapia (Tabela 1 )[431• 

Tabela 1. Modalidade terapêutica utilizada em pacientes com câncer do colo 
do útero, conforme o estadiamento do tumor (FIGO). 

Estadiamento Tratamento 

a) Histerectomia Total + salpingo-oforectomia bilateral + Linfadenectomia 

Ib pélvica e lomboaórtica; 

b) RT + OT (RT pélvica 45Gy + OT + HOR (4 x 6Gy ponto A)) 

lia RT + OT (RT pélvica 45Gy + OT + HOR 4 x 6Gy ponta A) 

Ilb 
RT + OT (RT pélvica 45Gy + OT + HOR (4 x 7Gy ponto A)) + 

complementação parametrial (9Gy lado afetado) 

IlIa 
RT + OT (RT pélvica 45Gy + OT + HOR (4 x 6Gy ponta A e a 5 mm 1/3 

superior da vagina usando cilindro vaginais)) 

Illb/IVa 
RT + OT (RT pélvica 45Gy + OT + HOR (4 x 7Gy ponto A )) + 

complementação parametrial (9Gy lado afetado) 

IVb OT + RT paliativa (individualizar) 

* RT- Radioterapia; QT- QUimioterapia; HDR- BraqUlterapla de Alta Taxa de Dose. 

Fonte: Novaes PERS e Fagundes LA. Tumores Ginecológicos. 
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A cirurgia é necessária para a remoção da neoplasia, podendo esta 

ser classificada como parcial, total ou radical. A quimioterapia corresponde ao 

uso de droga via sistêmica promotora da parada do crescimento de células 

tumorais. E a radioterapia utiliza a radiação ionizante para destruir células 

residuais tumorais locorregionais[441. No entanto, o tratamento para cada caso 

deve ser avaliado e orientado por um médico oncologista, que irá avaliar o 

estadiamento da doença, tamanho do tumor, além de fatores pessoais, como 

idade da paciente e a vontade que esta paciente tem em ter filhos. 

Em alguma fase evolutiva da doença, quase metade dos pacientes 

submetidos a qualquer tratamento oncológico fará uso da radioterapia[451. A 

radioterapia exerce um papel importante no tratamento do câncer do colo 

uterino, sobretudo com associação da teleterapia e a braquiterapia 

intracavitária. 

1.5. Radioterapia para o câncer do colo do útero 

A radiação ionizante é um agente físico que sabidamente induz 

mutações e câncer. Dados epidemiológicos apontam a radiação ionizante 

como um agente etiológico estabelecido na incidência de vários tipos de 

câncer, sendo considerado um agente carcinogênico completo, pois pode 

atuar como um iniciador e promotor tumoral da carcinogênese. Por outro 

lado, é amplamente utilizada em radiodiagnóstico, na medicina nuclear e na 

radioterapia para o tratamento de tumores[11. O uso da radiação é uma das 

terapias anticâncer mais eficazes[461. 

A radioterapia desempenha um papel muito importante no tratamento 

do câncer desde sua descoberta há mais de cem anos atrás. Estima-se que 

anualmente mais de um milhão de indivíduos na Europa e América do Norte 

farão radioterapia como parte de seu tratamento para câncer[471, e 

aproximadamente 50% de todos pacientes oncológicos no mundo se 

submeterão à radioterapia em algum momento de seu tratamento[481. 

O Ministério da Saúde define radioterapia como método capaz de 

destruir células tumorais empregando feixes de radiações ionizantes, na qual 

uma dose pré-calculada de radiação é aplicada, em um determinado tempo, 

a um volume de tecido que engloba o tumor, buscando erradicar todas as 
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células tumorais, com o menor dano possível às células normais 

circunvizinhas[491. Visando destruir o tecido tumoral de modo ainda mais 

específico, a radioterapia se apresenta em duas diferentes modalidades: a 

teleterapia, como modalidade que emprega feixes de radiação externamente 

ao paciente para destruir as células tumorais na superfície da pele ou mais 

profundamente no corpO[501 e a braquiterapia, caracterizada como tratamento 

feito com uso de nuclídeos (sondas ou anéis) radioativos onde a fonte de 

radiação fica a uma curta distância, em contato ou até mesmo implantada na 

região que deve receber a dose[51 1. 

A teleterapia consiste em aplicações diárias realizadas durante a 

semana, ou seja, de segunda a sexta, sendo a dose diária e a quantidade 

total de aplicações definida pelo médico radioterapeuta, que por sua vez, 

planeja o tratamento de acordo como o tipo de neoplasia e o seu grau de 

acometimento (estadiamento). No caso da braquiterapia, são realizadas em 

média de quatro a cinco inserções, sendo uma aplicação por semana. 

Simulações são realizadas em ambos os tratamentos a fim de definir o 

volume-alvo a ser tratado, prevenindo portanto, órgãos sensíveis e tecidos 

saudáveis adjacentes e/ou próximos ao campo de tratamento. 

A não realização de braquiterapia no tratamento da paciente com 

câncer cervical constitui o fator de maior significado estatístico para o 

prejuízo das taxas de controle local e sobrevida. A radioterapia externa é 

utilizada para tratar toda a pelve e os paramétrios incluindo os linfonodos 

ilíacos. A radioterapia pélvica possibilita a redução do tumor no colo 

melhorando as condições locais para a braquiterapia, além de promover a 

diminuição do sangramento e da dor pélvica permitindo a recuperação do 

estado geral da paciente. A braquiterapia constitui a mais importante etapa 

do tratamento do carcinoma cervical, pois permite a liberação de alta dose de 

irídio-192 diretamente na área lesionada do colo e tecidos para-cervicais. As 

vantagens operacionais e de proteção radiológica tem feito com que os 

tratamentos de alta taxa de dose (superior a 12 Gy/hora) sejam preferíveis 

aos de baixa taxa de dose (0,4 a 2 Gy/hora). Os resultados de controle local 

e complicações são comparáveis, porém a braquiterapia de alta taxa de dose 

tem a vantagem de não utilizar anestesia e dispensar a internação da 
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paciente, sendo realizada a nível ambulatorial. Além disso, a distribuição da 

dose é otimizada pela seleção dos pontos e dos tempos de parada da 

fonte l52] 

Atualmente no Hospital Araújo Jorge já está sendo realizado o 

tratamento conformacional-30, tal planejamento possibilita desenhar 

estruturas e delimitar as zonas a serem irradiadas, minimizando por tanto, 

efeitos colaterais adversos em tecidos e órgãos saudáveis adjacentes á 

lesão. Este planejamento baseia-se na aquisição por tomografia enquanto o 

tratamento convencional (20) baseia-se na aquisição por raio-X (Figura 2). 

A dose de radiação ionizante (teleterapia) preconizada na literatura e 

utilizada nas pacientes com câncer do colo do útero, tratadas no Hospital 

Araújo Jorge pode variar de 4.500cGy, 5.000cGy à 5.400cGy na região 

ventral, com fracionamentos diários de 25 x 180cGy, 25 x 200cGy ou 28 x 

180cGy respectivamente. No caso das pacientes submetidas à braquiterapia 

a dose diária é relativamente maior, com inserções semanais de 550cGy, 

600cGy, 650cGy ou 700cGy. 

A radioterapia tem seu papel definido com impacto positivo no controle 

local e em sobrevida livre de doença, além de proporcionar melhor qualidade 

de vida às pacientesl531. Os efeitos biológicos das radiações são 

consequências de eventos primários produzidos em macromoléculas 

biologicamente importantes das células, particularmente o ONA, considerado 

o principal alvo da radiação, dado o papel desempenhado por ele no controle 

de diversas funções celularesl54] 

Figura 2. Diferença entre planejamento 2D esquerda) e pll al1e,janlenllo 
Fonte:http://www.hospitalevangelico.com.br/novo/not-view. php?id=11 6. 
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1.5.1. Efeitos colaterais advindos da radioterapia 

o termo radiossensibilidade significa o grau de sensibilidade das 

células normais ou tumorais à radiação ionizante. A radiossensibilidade de 

uma célula está relacionada com o momento da vida celular em que ela se 

encontra. A célula "em repouso" ou em quiescência (fase GO do ciclo celular) 

é muito mais resistente do que quando se encontra na fase M. Quanto mais 

indiferenciado for um tumor e mais proliferativo um tecido normal, maior será 

a sua radiossensibilidade[551. 

A radioterapia tem como principal mecanismo de ação o dano ao DNA 

celular. A radiação ionizante, ao atravessar um tecido biológico, promoverá 

formação de radicais livres pela ionização das moléculas de água, mais 

abundante componente das células. Estes radicais livres serão nocivos a 

todas as organelas intracelulares, mas principalmente ao DNA. Vários tipos 

de danos podem ocorrer como perdas de nucleotídeos, perdas e 

modificações de bases, quebras simples ou duplas de fita de DNA e outras. 

Entre estes danos, a quebra de dupla fita do DNA é creditada ser uma das 

mais sérias pois, está envolvida em vários efeitos de grande significado 

biológico, como letalidade celular, mutação, malformação e câncer. Se não 

reparadas ou reparadas incorretamente, podem levar à morte celular durante 

a mitose[56-581. É reconhecido que a radiossensibilidade inerente das células 

tumorais é grandemente influenciada pela habilidade de reparo destas 

quebras do DNA[591. 

A radiossensibilidade tem sido atribuída a problemas nos mecanismos 

de reparo de lesões de DNA induzidas ou a uma resposta alterada nos 

pontos de checagem do ciclo celular[11. 

Pacientes variam consideravelmente a sua resposta à radiação[46,601. 

Embora a maioria tolere bem o tratamento, cerca de 5-10% sofrem de efeitos 

colaterais graves no tecido normal. No entanto, esta super-reação em tecidos 

mais sensíveis que limita a dose de radiação a ser dada para o paciente 

oncológico em tratamento[461. Os mecanismos de hipersensibilidade a 

radiações ionizantes ainda permanecem obscuros e apenas em parte podem 

ser explicados por fatores clínicos tais como idade, condição do paciente e 

dose de radiação e volume do tecido. Até 70% desta variação na 
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sensibilidade de radiação parece ser geneticamente determinada[601. Por 

exemplo, mutações em homozigose no gene A TM estão associadas com 

extrema hipersensibilidade a radiações ionizantes[61 1. Estes pacientes com 

mutações de alto impacto no entanto, são muito raros para explicar e dar 

consistência à ocorrência da maioria dos fortes efeitos colaterais adversos. 

Inúmeras investigações a fim de identificar mais variações genéticas 

associadas com maior predisposição à radiossensibilidade de modo a 

desenvolver protocolos de terapia de radiação individualizada ainda estão 

sendo analisadas[62,631, 

Os órgãos mais afetados pela radiação em pacientes com câncer de 

colo de útero incluem: o retossigmóide, a bexiga e o intestino delgado. A 

tolerância de um determinado órgão à irradiação depende não só da dose 

dada, mas também do volume do órgão irradiado. Os efeitos da radiação 

podem ser divididos em agudos e tardios e destacam-se: dermatite, diarreia, 

tenesmo, cólicas abdominais, urgência miccional, disúria e dispareunia. A 

enterite (diarreia e cólicas abdominais) é a complicação aguda mais comum 

ocorrendo em aproximadamente 70% das pacientes, sobretudo após a 

terceira semana de terapia. Os efeitos vesicais (disúria, urgência miccional), 

presentes na fase aguda da radiação, ocorrem em cerca de 30% dos casos. 

Os efeitos tardios (alterações gastrintestinais) são os mais importantes, pois 

um grande número deles é permanente e afetam a qualidade de vida da 

paciente[641, tais efeitos incluem as retites e as cistites crônicas, as fístulas 

vésico-vaginais e reto-vaginais, e os quadros de enterite com graus variáveis 

de obstrução intestinal[521. 

1.6. Ciclo celular 

A integridade do genoma é essencial para a saúde do indivíduo e o 

sucesso reprodutivo da espécie. A transmissão fiel da informação genética 

mantêm um equilíbrio seletivo entre estabilidade genética e alteração 

mutacional contribuindo para o processo evolutivo. Para manter a fidelidade e 

integridade do genoma é necessário à ação coordenada de mecanismos de 

vigilância e reparação. Grande parte do conhecimento sobre o reparo é 

advindo de estudos em bactérias, leveduras e mamíferos, incluindo estudos 
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com linhagens de células humanas[65,661, e é cada vez mais evidente que a 

maioria das funções de reparação são altamente conservadas. 

A proliferação celular ocorre mediante uma sequência de eventos 

ordenados que por sua vez, duplicam os seus componentes e depois os 

dividem em dois. Este conjunto de eventos, conhecidos como ciclo celular, 

descreve assim o comportamento das células, como estas crescem e se 

dividem[671. 

O ciclo celular apresenta uma etapa longa denominada Interfase, a 

qual por sua vez é dividida em três fases G1, S e G2 e uma outra etapa de 

curta duração, designada por Mitose. A duração destas fases do ciclo celular 

varia consideravelmente nos diferentes tipos de células[681 (Figura 3). 

A cãlula duplica 
o seu tamanho e 
aumente e sua 1 
quantidade de '~ 

organelos ! 
I 

J 

Diviseo do 
citoplasma 

AI estruturas necessàrias 
para a diviseo começem e 
montar-se; os 
cromossomas começam a 
condensar 

Figura 3. Ciclo celular de uma célula eucariótica. 

Fonte: Oliveira 2007. 
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Resumidamente, na primeira etapa da Interfase (fase G1) ocorre a 

síntese de proteínas, enzimas e RNA, consequentemente, a célula aumenta 

seu tamanho. Caso as condições nutritivas e o tamanho celular não forem 

suficientes para avançar para a fase subsequente do ciclo, as células 

retardam o avanço de G1 e entram em um estado de quiescência 
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denominado por GO, no qual podem permanecer por dias, semanas ou até 

mesmo anos antes de reassumirem a proliferação[671. Na fase S ocorre a 

auto-replicação das moléculas de DNA e a partir desse momento os 

cromossomos passam a possuir duas cromátides ligadas por um centrômero. 

Na última fase (G2) ocorre a síntese de moléculas necessárias à divisão 

celular, como por exemplo os centríolos. Finalizada a Interfase, a célula entra 

no processo de divisão celular propriamente dito para a consequente 

formação das células-filhas. 

1.6.1. Pontos de checagem do ciclo celular 

Sob condições normais, o ciclo celular prossegue sem que haja 

interrupções. Contudo, quando ocorrem danos no DNA, quer sejam estes de 

natureza física, química ou biológica, as células tem a capacidade de 

paralisar a sua proliferação em G1, Se G2[68]. 

Os pontos de controle asseguram que cada evento do ciclo celular seja 

corretamente terminado antes do início do evento sUbsequente[691. Esses 

checkpoints controlam a capacidade das células de paralisarem o ciclo em 

resposta ao dano à molécula de DNA, permitindo portanto, o reparo[70-741• 

Além disso, compreende uma rotina integrada a maior via de resposta ao 

dano do DNA, danos estes, que desencadeiam múltiplas respostas. Conclui

se portanto, que a perda ou atenuação funcional dos pontos de controle do 

ciclo celular, está intrinsecamente relacionada com o desenvolvimento de 

câncer, pela redução na eficiência da reparação dos danos no DNA[691. 

Vários genes envolvidos no controle celular são essenciais para a 

sobrevivência da célula e do organismo, porém, estas vias não são apenas 

os inspetores de danos ocasionais, são componentes importantes que fazem 

parte da fisiologia celular[75-801. 

1.7. Genes envolvidos no controle do ciclo celular (TP53 e ATM) 

Trabalhos publicados recentemente têm demonstrado que uma gama 

de genes está relacionada com a radiossensibilidade, e polimorfismos em tais 

genes determinam as manifestações clínicas desses efeitos colaterais. 
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Atenção especial tem sido dada aos genes TP53 e A TM, devido seu papel 

central na cascata de sinalização e/ou reparo de uma das lesões mais 

agressivas e citotóxicas, a quebra da dupla fita de DNA. 

O gene TP53, descrito pela primeira vez em 1979, foi o primeiro gene 

supressor-tumoral a ser identificado[811, está localizado no braço curto do 

cromossomo 17(p13.1) (Figura 4), codifica uma proteína de 393 resíduos de 

aminoácidos[821, é altamente conservado, apresentando homologia entre 

diferentes espécies, codificador de uma proteína nuclear com 53 kDa, 

denominada proteína 53 ou p53[831 (Figuras 5 e 6). Desempenha um papel 

importante na regulação do ciclo celular e tem relação estreita com a 

radiossensibílidade e com a apoptose induzida por radioterapia. Este gene é 

um mediador central das respostas ao dano do DNA, considerado um 

estímulo apoptótico, que ocorre por consequência da radiação e das drogas 

citotóxicas. Contudo, o TP53 pode ser inativado por mutações ou por 

expressão alterada de proteínas que fazem sua regulação[82,84,851. 

Tal gene tem um papel fundamental em organismos multicelulares 

para impedir a instalação do processo tumorigênico e tem sido descrito como 

o "guardião do genoma", devido ao seu papel na manutenção da estabilidade 

genômica. A função primordial do TP53 em células fisiologicamente normais 

é a de impedir a proliferação de células com o DNA alterado por meio da 

interrupção do ciclo celular (checkpoint), particularmente na fase G1, 

garantindo dessa maneira o tempo suficiente para que ocorra o reparo antes 

da síntese do DNA. Uma vez que o reparo não é possível, o TP53 aciona o 

processo apoptótico, impedindo dessa maneira a propagação de células 

indesejáveis que carregam mutações[861. 

31 



o Papel dos Po/imor!lSfflos de Gene.J da Via de Reparo com a Rodiotoxicidade em Paciemes com Cáncer de Colo Uferillo 

DiSSCr1ação de Mestrado AlTa Terra Silva Carvalho· 20 12 

») )( {l 
1 2 3 

sf \( 
• 5 

(r .. ! 1( rr J( .q " " e 7 8 9 10 

J( li H )l 
13 ,. 15 11 

1'. 7 j ) ( ,. 20 21 22 
X Y 

no cromossomo 

Fonte: http://p53.free.fr/p53info/p53gene.html. 

11 
10739 

1 

12 
115 

16 
567 

18 
92 

+ 17p13.1 

20303 

Figura 5. Representação esquematica da organização do gene TP53 que possui 20303 pb e 
11 éxons (azul). Acima estão esquematizados os Introns. 

Fonte: http/lp53.lree.lr/p53_inlo/p53_gene.html. 

Figura 6. Representação esquematica da estrutura da proteina p53. Consiste de 393 
aminoácidos com 5 domínios bem definidos. O dominio de transativação, responsável pela 
ligação do MDM2. Um dominio rico em prolina, região altamente conservada. O domínio de 
ligação ao DNA. Um domínío de tetramerização, seguido por dominio basíco não 
estruturado. 

Fonte: http://p53 .lree.lr/p53_ínlo/p53_Protein.html . 
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A Ataxia-telangiectasia é causada por mutação em um gene 

descoberto em 1995, o ataxia-telangiectasia mutated (A TM), localizado no 

cromossomo 11 (q22-23) (Figura 7). É um membro da família 

fosfatidilinositol-3 quinase, que responde a danos no DNA por fosforilação de 

substratos chave envolvidos no reparo do DNA e/ou controle do ciclo celular. 

É composta por 3056 aminoácidos[87-901, e é responsável pela síntese de uma 

proteína (ATM) de massa molecular de 350,6 kDa[91 1 (Figura 8). 

A Ataxia-telangiectasia é uma doença com característica autossômica 

recessiva que se caracteriza por causar ataxia cerebelar progressiva, 

deficiência do sistema imunológico, infecções sinopulmonares, anomalias 

cutâneas, predisposição a desenvolver cânceres malignos, 

radiossensibilidade e envelhecimento precoce. Outra característica comum 

nos indivíduos com Ataxia-telangiectasia é o nível intracelular indetectável de 

ATM ou ausência de atividade catalítica. 
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Figura 7. Localização do gene A TM no cromossomo 11. 
Fonte: http://ghr.nlm.nih.gov/gene/ATM. 
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Figura 8. Representação diagramática da proteina ATM. 

Fonte: Zhang et aI. 2003. 

...... ("'.J 

("'.J rr, 
("'.J ("'.J 
r:::r r:::r ...... ....... 

rr, rr, ...... 
"V ("'.J ...... ("'.J 

r:::r r:::r 
....... ....... 

P13K 

33 



o Papel dos Polimorfismos de Genes da Via de Reparo com a Radiotoxicidade em Pacientes com Câncer de Colo Uterino 

Dissertação de Mestrado - Ana Terra Silva Carvalho - 2012 

Indivíduos heterozigotos variantes, ou seja, que apresentam uma única 

cópia mutada do gene A TM, não expressam sintomas clássicos da síndrome 

A taxia-telangiectasia , mas podem ter risco aumentado para carcinogênese e 

radiossensibilidade devido as diferenças na proteína ATM. Na verdade, 

células derivadas de indivíduos heterozigotos para uma mutação A TM 

exibem radiossensibilidade intermediária entre pessoas diagnosticadas com 

Ataxia-telangiectasia e pessoas não portadoras de A TM mutante[921. 

Pesquisadores relacionaram a hipersensibilidade à radiação ionizante 

dos pacientes com Ataxia-te/angiectasia à instabilidade cromossomal, 

anormalidades na recombinação genética e na sinalização defeituosa da 

morte celular programada e de diversos pontos de checagem do ciclo celular 

ativados pelo dano ao DNA. 

De acordo com inúmeros estudos, a proteína ATM parece agir em 

duas linhas básicas quanto ao sistema de reparo do DNA. Em uma primeira 

linha atua na localização de danos ao DNA e em uma segunda linha age nos 

pontos de checagem, afim de manter a estabilidade genômica. Controlando 

portanto, todos os pontos de checagem[931. 

A deficiência em A TM resulta em pontos de checagem anormais em 

todas as etapas da Interfase (fases G1, S e G2) do ciclo celular, e embora 

substratos de ATM ainda estejam sendo elucidados, já foi demonstrado que 

tal gene atua upstream a p53, BRCA 1, tirosina-quinase c-Abl, hCds1/chk2, 

NBS1, FANC02, MOM2, H2AX e PHAS-1. Esta rede de eventos de 

fosforilação regulada pelo ATM participa da resposta ao estresse, 

manutenção do genoma, ativação dos pontos de checagem do ciclo celular e 

contribui para o processamento de quebras duplas na fita de DNA (double 

strand breaks ou DSBs) após radiação ionizante. Ainda não está claro como 

o ATM é capaz de reconhecer essas quebras (DSBs), e quais são os 

ativadores de A TM porém, crescentes evidências sugerem que o estímulo de 

alguma forma muda o domínio quinase de A TM de um estágio de baixa para 

alta atividade. A atividade quinase de A TM é aumentada aproximadamente 

2,5 vezes imediatamente após exposição à radiação ionizante, e declina a 

níveis basais passada a primeira hora pós-irradiação[941• 

Dentre inúmeros tipos de lesões no DNA induzidas pela radiação 

ionizante, as quebras na fita dupla são consideradas as mais relevantes sob 
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o ponto de vista radiobiológico, isto porque, falha ou erro no reparo neste tipo 

de caso, estão intimamente relacionados com a morte celular, mutação e 

câncer. 

O mecanismo de reparo é acionado quando o tecido biológico se 

expõe a agentes genotóxicos tais como a radiação ionizante, que por sua 

vez, libera radicais livres extremamente nocivos a todas organelas celulares e 

principalmente ao DNA. acarretando portanto, em perdas e/ou trocas de 

bases, quebra simples e quebra dupla da fita de DNA. Tal radiação é capaz 

de alterar a cromatina, e proteínas sensoras (RAD9, RAD1 , RAD17 e HUS1) 

reconhecem tal alteração e sinalizam às cinases como, por exemplo, a ATM, 

para que estas fosforilem e ativem a proteína p53. Quando ativada, a p53 

atua em alvos em cascata, principalmente induzindo a transcrição do gene 

p21 que impede a célula de entrar na fase S, causando atraso no ciclo celular 

e permitindo o reparo do DNA. Caso o dano ao DNA estiver além da 

possibilidade de reparo, a célula é induzida a apoptose ou a morte celular 

programada (Figura 9). 

DNA Oamage 
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I 

Figura 9. Mecanismo de reparo do dano ao DNA em células de mamíferos. 
Fonte: http://www.rndsystems.com/MíniReview_MR03_DNADamageResponse.aspx. 

____________________________________________ 35 



o Papel dos Polimorfismos de Genes da Via de Reparo com a Radiotoxicidade em Pacientes com Câncer de Colo Uterino 

Dissertação de Mestrado - Ana Terra Silva Carvalho - 2012 

A molécula Murine Double Minute-2 (MDM2) é uma das responsáveis 

pela regulação da degradação da proteína p53 através de via de 

ubiquitinização e também por bloqueio direto da atividade transcricional da 

p53[821. Quando o DNA celular se expõe a agentes agressores, a molécula 

ATM pode fosforilar a p53 e a MDM2, protegendo a p53 da degradação, 

estabilizando-a, aumentando sua concentração e permitindo, assim, atraso 

no ciclo celular941. 

A exposição de células humanas normais à radiação gama e a drogas 

radio miméticas não apresentaram nenhum efeito nos níveis da proteína 

ATM, em contraste com os níveis aumentados da proteína p53 durante o 

mesmo período[951. 

Entre vários genes-alvos do A TM, inclui o supressor tumoral p53, cuja 

mutação neste gene está envolvida em mais de 70% de todos os cânceres 

humanos[951. 

1.8. Poli morfismos de base única (SNPs) nos genes TP53 e A TM 

Os polimorfismos de base única (SNPs) são alterações frequentes que 

ocorrem na molécula de DNA, e podem ser definidos pela troca de uma única 

base nitrogenada no códon, capaz de alterar a proteína e, 

consequentemente, a sua função biológica. 

1.8.1. Polimorfismos no gene TP53 

As variações genéticas no gene TP53 são eventos que ocorrem com 

alguma regularidade, tendo sido descritos pelo menos 36 diferentes variantes 

neste gene[961. De acordo com seu papel crucial na manutenção da 

integridade genômica, os SNPs que afetam este gene poderão ter assim uma 

contribuição significativa para o desenvolvimento de determinados 

tumores[971. Sendo assim, muitos poli morfismos no gene TP53 têm sido 

identificados, dos quais os mais estudados são o TP53 Arg>Pro, onde ocorre 

a transição do aminoácido Arginina (Arg/R) para Prolina (Pro/P) no segundo 

nucleotídeo, do códon 72, que se localiza na posição 466 do mRNA[981; e o 

polimorfismo TP53 PIN3[991, que se localiza no íntron 3, na posição 11951 nos 
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alelos A1/A2, podendo acarretar uma inserção de 16 pares de base 

(ACCTGGAGGGCTGGGG) ou a deleção desta mesma sequência[1oo1. 

o polimorfismo R72P tem sido relacionado com susceptibilidade 

aumentada para o desenvolvimento de câncer de colo do útero[1011 e câncer 

de bexiga[1021. Além disso, a maioria dos estudos tem focado na associação 

destes poli morfismos com susceptibilidade ao câncer, porém, a despeito de 

fortes hipóteses, a associação entre eles e o desenvolvimento de reação de 

tecido normal à radioterapia não tem sido investigado[1031. 

Estudos relacionados com a inserção de 16 pares de base (pb), que 

incluiu um total de 9.801 casos e 10.391 controles a partir de 26 estudos, 

revelaram que esta duplicação do alelo está significativamente associado 

com um risco aumentado de câncer em geral, exceto os riscos relativos ao 

câncer colorretal e de pulmão que aumentaram, mas o seu poder de 

associação foi relativamente fraco. Dessa forma, os pacientes homozigotos 

(Ins/lns) demonstraram maior radiossensibilidade clínica e este polimorfismo 

do gene TP53 é um potencial marcador genético e clínico para o grupo 

estudado. Embora, o efeito biológico deste polimorfismo -lns16pb- ainda não 

esteja claro, teoricamente, esse polimorfismo pode afetar o processo de 

splicing do mRNA, alterando as regiões de codificação e, portanto, implicar 

na regulação da expressão gênica e interações DNA-proteína, resultando em 

uma proteína defeituosa[104,1051. 

1.8.2. Poli morfismos no gene ATM 

Cerca de 168 poli morfismos foram identificados no gene A TM, o que o 

torna um dos genes mais variáveis em todo o genoma humanol1061. Uma das 

variantes polimórficas que ocorre com maior frequência dá-se ao nível do 

nucleotídeo 5557 correspondente ao éxon 9 do gene. Caracteriza-se como 

sendo uma transição de uma Guanina (G) para uma Adenina (A), o que 

resulta numa mudança do aminoácido Ácido aspártico (Asp) para Asparagina 

(Asn) na posição 1853 da proteína (D1853N)[1071. Este polimorfismo foi já 

descrito como tendo influência no desenvolvimento de determinadas 
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neoplasias, nomeadamente no câncer de mama[1081, câncer colo-retal não 

polipoide [1091, câncer de próstata[1101 e leucemia Iinfoblástica[1111. 

1.9. Importância dos estudos em radiogenômica 

Os efeitos colaterais secundários a radioterapia variam muito entre os 

indivíduos e muitos trabalhos mostram que a hipersensibilidade observada 

em alguns casos pode estar relacionada a fatores genéticos[112-1141. Um 

limitado número de estudos de coorte analisou a relação entre alterações 

genéticas e a radiossensibilidade de tecidos normais[1151. Os dados até o 

momento são insuficientes, mostrando que os conhecimentos atuais estão 

longe de explicar as bases genéticas da variabilidade das reações adversas 

dos tecidos normais[116,1171. 

Por meio da biologia molecular, genética e radiobiologia clínica, 

Andreassen e colaboradores[1181 levantaram a hipótese de que a 

radiossensibilidade dos tecidos normais deve estar associada a um então 

chamado complexo traço-dependente que agrega o efeito de muitos 

determinantes genéticos mínimos, e os SNPs poderiam corresponder a parte 

destes componentes genéticos. Houve a tentativa de classificar estas 

variações genéticas em dois grupos: as que influenciariam a 

radiossensibilidade em todos os tecidos normais e outras que determinariam 

este efeito de forma diferente em determinados tipos de tecidos. 

Um estudo recente realizado com pacientes afro-descendentes 

americanos e portadores de câncer prostático identificou vários polimorfismos 

de base única associado à disfunção erétil após a radioterapia[481. Este 

estudo não encontrou associação de polimorfismos de A TM e TP53 com 

disfunção erétil. Entretanto, não foram estudados outros tipos de efeitos 

adversos que se correlacionem com SNPs destes dois genes, nem tampouco 

foram incluídos pacientes de outras etnias. Percebe-se, portanto a 

importância deste estudo já que pretendemos correlacionar pacientes de 

várias etnias e uma série de efeitos adversos da radioterapia. 

É relevante salientar que não existem muitos trabalhos experimentais 

sobre o assunto e nenhum foi realizado ainda no estado de Goiás, de modo 
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que se trata de uma área pouco explorada, embora sua importância seja 

inquestionável. Na prática clínica, o ideal a ser alcançado se traduziria por 

duas situações opostas: pacientes que teriam a radioterapia contra-indicada 

ou sua dose total prescrita reduzida por serem geneticamente predispostos a 

desenvolver efeitos colaterais intensos e; pacientes nos quais se poderia 

fazer um escalonamento de dose aumentando a chance de resposta por se 

tratarem de pacientes com genótipo radiorresistente. 

A evolução da genética molecular veio ao longo dos anos ampliando a 

compreensão do processo biológico que leva uma célula normal a tornar-se 

uma célula maligna, com propriedades invasivas e metastáticas. Entretanto, 

em relação à radioterapia, a genética e todos os conhecimentos gerados até 

o momento ainda não conseguiram levar a alterações da conduta clínica, não 

apenas para um aumento da resposta do tumor à radiação, mas também 

para reduzir os efeitos colaterais que muitas vezes levam ao óbito de 

pacientes sem evidência de doença maligna ativa. 

Após a introdução de novas modalidades de radioterapia, como 30-

CRT e IMRT, houve uma significante melhoria no tratamento do câncer. 

Entretanto, os gastos destas novas tecnologias ainda são elevados. A 

diminuição dos efeitos adversos da radioterapia por meio da individualização 

da dose baseada no perfil genético do paciente poderá, portanto contribuir, 

juntamente com o diagnóstico precoce, para a melhoria da qualidade de vida 

dos pacientes e diminuição das taxas de óbito. 

Há mais de 50 anos o Hospital Araújo Jorge está no grupo dos 

maiores hospitais brasileiros especializados em cancerologia, sendo a 

primeira e a maior unidade operacional da Associação de Combate ao 

Câncer em Goiás (ACCG). É uma unidade de saúde privada e filantrópica, 

atendendo em média 80% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). O Hospital Araújo Jorge é considerado referência no tratamento do 

câncer no Centro-Oeste, mas também atende pacientes de outras regiões 

brasileiras, notadamente Norte e Nordeste (Acre, Pará, Rondônia, Tocantins, 

Bahia). A ACCG é o único centro de atendimento de alta complexidade em 

oncologia (CACON) com uma unidade hospitalar no Estado de Goiás e 

atende a pacientes de oito estados dentre os mais carentes do Brasil. Nos 

últimos anos, 2/3 dos gastos do Hospital Araújo Jorge em internações não 
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são pagos pelo SUS (somente 1/3 dos valores são responsabilidade do 

SUS). Em valores absolutos, no ano de 2010, o Hospital gastou 1.648.601,70 

reais em internações para tratamento clínico de pacientes do SUS, sendo 

deste total 634.556,30 reais pagos pelo SUS e o restante (1.014.045,40 

reais) sendo contabilizados como prejuízo para a instituição, que é uma 

empresa privada e filantrópica que sobrevive do que produz. Nesse sentido, 

testes moleculares capazes de detectar pOlimorfismos relacionados à 

radiossensibilidade poderiam minimizar os gastos com intercorrências 

durante o tratamento. Isso significaria uma grande economia para o SUS. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

A presente pesquisa teve como objetivo principal, avaliar a possível 

associação entre a frequência dos diferentes polimorfismos estudados em 

pacientes diagnosticadas com câncer do colo do útero não-mestastático, e as 

reações adversas agudas, subagudas e/ou crônicas provenientes do 

tratamento com radiação ionizante. 

2.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar o perfil genético das pacientes quanto aos polimorfismos 

dos genes TP53 e ATM. Avaliar os efeitos colaterais das pacientes 

tratadas segundo critérios do RTOG (Radiatíon Therapy Oncology 

Group) , e classificá-Ias como radiossensíveis ou radioresistentes. 

• Analisar as frequências dos poli morfismos no gene TP53 e A TM, em 

um grupo de mulheres com o diagnóstico de câncer do colo do útero 

não-metastático. 

• Contribuir para o desenvolvimento de métodos preditivos que visam 

determinar o grau de radiossensibilidade da paciente e dos tecidos 

saudáveis adjacentes, afim de individualizar a dose de radiação 

prescrita, prevenindo efeitos colaterais severos e promovendo um 

melhor controle tumoral local e consequentemente uma melhor 

qualidade de vida à paciente. 

• Comparar os resultados encontrados com outros relatos na literatura, e 

contribuir para o desenvolvimento de outros trabalhos. 

• Atualizar dados bibliográficos que correlacionem SNPs nos genes 

TP53 e A TM em pacientes com câncer do colo do útero submetidas à 

radioterapia. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Seleção de pacientes 

Foram analisados 100 prontuários de pacientes com diagnóstico 

histológico de câncer de colo do útero não-metastático, sendo excluídas as 

pacientes que não se encaixavam nos critérios de inclusão da pesquisa. 

Após a triagem das pacientes, foram selecionadas 48 mulheres que 

haviam sido submetidas à radioterapia, e que iniciaram tal tratamento no 

Setor de Radioterapia do Hospital Araújo Jorge, entre o período de 2006 a 

2008. 

A histologia, o grau de diferenciação e o estadiamento clínico do 

tumor, assim como os efeitos colaterais adversos provocados pela exposição 

à radiação ionizante (disúria, hematúria, poliúria, mucosite e/ou sangramento 

vaginal, dermatite, diarréia, rectite, tenesmo, cólicas abdominais etc.) foram 

levados em consideração, afim de determinar as condições clínicas da 

paciente. Tais informações bem como, idade do diagnóstico, hábitos 

tabagistas e etilistas, neoplasias na família, doenças cardiovasculares 

(hipertensão arterial) e outro diagnóstico de câncer foram adquiridas 

mediante à análise de fichas de teleterapia e prontuários, disponíveis nos 

Serviços de Radioterapia e Arquivo Médico do Hospital Araújo Jorge, 

respectivamente. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

ACCG, sob o número 35/2007 (Anexo 1). 

3.2. Critérios de inclusão e exclusão 

3.2.1. Critérios de inclusão 

• Pacientes com diagnóstico confirmado histologicamente de câncer de 

colo do útero não-metastático. 

• Pacientes submetidos à radioterapia nos últimos 12 meses. 

• Pacientes sem outro diagnóstico de câncer e/ou radioterapia prévia. 
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• Pacientes que concordarem em assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TClE) (Res. 196/96, CNS). 

• 

• 

• 

• 

• 

3.2.2. Critérios de exclusão 

Pacientes que não concordarem em participar do estudo e em assinar 

o TClE. 

Pacientes que evoluíram a óbito antes da coleta de sangue periférico 

(amostra). 

Pacientes que tenham perdido seguimento do Hospital Araújo Jorge. 

Pacientes encaminhados para a radioterapia de serviços externos ao 

Hospital Araújo Jorge. 

Pacientes com diagnóstico de carcinoma metastático. 

3.3. Obtenção do TClE 

Todas as pacientes incluídas na pesquisa tiveram que assinar o TClE 

(Anexo 2), que foi aplicado por uma enfermeira no Setor de Radioterapia, 

durante uma das consultas de acompanhamento médico rotineiro da 

paciente. Tal documento contém todas as informações referente à pesquisa 

em questão. Caso a paciente fosse analfabeta ou estivesse 

desacompanhada, o TClE seria explicado e aplicado na presença de um 

assistente social, o qual assinaria como testemunha juntamente com a 

enfermeira. Somente após a assinatura do documento - consentimento da 

paciente - que a amostra de sangue periférico pôde ser coletada e 

armazenada de acordo com as condições previstas no protocolo. 

3.4. Classificação da toxicidade 

Os diversos efeitos colaterais acarretados pela radioterapia foram 

classificados segundo critérios do RTOG (Anexo 3). 
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3.5. Análise de riscos e benefícios 

A presente pesquisa apresenta riscos mínimos à paciente visto que o 

único procedimento ao qual esta se submeteu foi a coleta de 15mL de 

sangue periférico. Tal procedimento é realizado com material estéril e com 

profissionais especializados da área da saúde. É importante ressaltar que as 

informações clínicas pessoais de cada paciente foram mantidas em sigilo. 

São inúmeros os benefícios vinculados à realização deste trabalho. 

Após a análise estatística dos dados, a frequência dos polimorfismos na 

população analisada em relação aos efeitos colaterais agudos e crônicos 

apresentados em decorrência da radioterapia, poderá determinar um 

protocolo individualizado de tratamento da neoplasia e das reações adversas, 

baseando-se no perfil genético de cada paciente. Além disso, todos os 

benefícios advindos dessa pesquisa serão repassados à comunidade 

científica e aos portadores de câncer de um modo geral por meio de 

publicações em revistas científicas. 

3.6. Local de execução da pesquisa 

Toda a parte experimental da pesquisa foi realizada no Laboratório de 

Oncogenética e Radiobiologia pertencente a ACCG. 

3.7. Tratamento 

Todas as pacientes selecionadas para o estudo foram submetidas à 

teleterapia (radioterapia 20) que é uma técnica convencional que abrange 

quatro campos de irradiação - anterior, posterior, lateral direito e lateral 

esquerdo - cuja dose é concentrada na região do colo e paramétrios, e 

minimizada na bexiga e no reto. O equipamento utilizado no Serviço de 

Radioterapia do Hospital Araújo Jorge é o Acelerador Linear ALx2 Clinac 

6/100, com fótons de energia de 6MV. 

Um outro método radioterápico utilizado pela maioria das pacientes (43 

pacientes) foi a braquiterapia. Os aplicadores utilizados nesse tratamento 
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dependem da anatomia de cada paciente e da localização e/ou 

acometimento da doença. Tais aplicadores podem ser na forma de anelou 

sonda, sendo o irídio-192 a fonte de irradiação utilizada. 

3.8. Obtenção das amostras 

Foram coletados 15mL de sangue periférico de 48 pacientes 

diagnosticadas como portadoras de câncer de colo do útero. Após a coleta, 

todo o material foi armazenado em tubos devidamente etiquetados e 

conservado à -20°C para posterior extração de DNA. 

3.9. Extração de DNA 

A extração do DNA foi efetuada a partir de 350IJL de amostra (sangue 

periférico). Para tal procedimento, foi utilizado o instrumento e a tecnologia 

desenvolvida pela Invitrogen Corporation, CA. O kit iPrepTM PureLink™ gDNA 

Blood possui a tecnologia das Dynabeads® MyOne TM SILANE que são beads 

magnéticas monodispersas (1IJm) com uma superfície tipo sílica e uma área 

de superfície específica. A purificação do DNA da amostra é obtida utilizando 

o procedimento de purificação baseado em beads e evita o uso de 

centrífugas e sistemas a vácuo, além de extrair 13 amostras em 30 minutos. 

As células são lisadas com o Lysis Buffer e as proteínas digeridas com 

proteinase K. O lisado é misturado com Dynabeads® MyOne TM SILANE para 

subsequente ligação do DNA da amostra. O DNA ligado às beads 

magnéticas é separado do lisado utilizando separação magnética. As beads 

são lavadas exaustivamente com os tampões de lavagem para remoção dos 

contaminantes. A última etapa da extração automatizada é a eluição do DNA 

genômico com um tampão de eluição. 

Após a extração, quantificou-se o DNA genômico utilizando o 

bioanalisador de DNA Nanodrop (ThermoScientific, UK). Para finalizar essa 
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etapa de extração, a integridade do DNA foi analisada em gel de agarose a 

0,8% e fotodocumentado em Molecular Imager Gel Doc XR System (Bio-Rad 

Laboratories INC Latin America). 

3.10. Amplificação das regiões de interesse dos genes TP53 e A TM 

o polimorfismo no gene TP53 ocorre com a substituição de uma 

guanina (G) por uma citosina (C) no segundo nucleotídeo localizado no 

códon 72 do éxon 4. Tal substituição acarreta a alteração do aminoácido 

Arginina (Arg) por uma Prolina (Pro) e consequentemente da proteína. 

No caso do SNP do gene A TM, ocorre uma substituição de uma 

Guanina (G) por um Adenina (A) no 55570 nucleotídeo localizado no códon 

1853 do éxon 39, ocasionando também uma alteração protéica com a troca 

do aminoácido Ácido Aspártico (Asp) pela Asparagina (Ans). 

Para amplificação das regiões de interesse dos genes em questão, foi 

utilizado o kit AccuPrime™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (Invitrogen, 

EUA). Para uma PCR (Polymerase Chain Reaction) com o volume final de 

50jJL foram adicionados 41 ,6jJL de água ultra pura, 5jJL de Accu Prime Buffer 

11, 1 jJL de primer sense, 1 jJL de primer anti-sense, 0,4 jJL de Accu Prime Taq 

HiFi e 1 jJL de amostra (DNA). O produto final dessa reação para o gene 

TP53 foi um fragmento com 527pb, e para o gene A TM foi um fragmento com 

317pb (Tabela 2). 
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Tabela 2. Descrição das sequências dos oligonucleotídeos iniciadores. 
Gene/Polimorfismo Primers Produto de 

peR (pb) 

(PCR) F = 5'-AGCAGTATGTTGAGTTTATGGC-3' 317 

ATM5557 G>A (PCR) R = 5'-TGAATCCAAGTTTGCAGG-3' 

(SEQ) I = 5'-TGAGTTT ATGGCAGA TT A-3' 

TP53 codon 72 G>C 

TP53 PIN31ndel16pb (PCR) F = 5'-ATGGAGGAGCCGCGATCAGA-3' 

TP53 PIN3 11299 C>A (PCR) R = 5'-TCTGGGAAGGGACAGAAGATGAC-3' 527 

TP53 PIN3 11322 C>T (SEQ) I = 5'-ATGGGACTGACTTTCTGCT-3' 

TP53 PIN3 11339 G>A 

* (peR) F (forward)- primer sense utilizado na peR; (peR) R (reverse)- primer anti-sense utilizado na peR; (SEQ) 1-
primer interno utilizado na reação de sequenciamento. 

Ambas as reações foram efetuadas em um termociclador Veriti 96 Well 

Thermal Cycler (Applied Biosystems, USA) programado para efetuar as 

condições favoráveis de temperatura: 1 ciclo de desnaturação a 95°C por 10 

minutos; seguido de 40 ciclos de desnaturação a 95°C por 30 segundos, 

61,3°C por 30 segundos no caso do gene TP53, 54,3°C por 30 segundos 

para o gene A TM (temperatura de anelamento) e extensão da fita à 72°C por 

1 minuto. Por fim, uma última etapa a 72°C por 1 minuto, sendo que após a 

finalização dos ciclos a reação poderia ser mantida a 4°C até o 

armazenamento do material no freezer (-20°C) ou até a etapa da 

eletroforese. 

Para identificar os fragmentos de DNA, 3IJL de cada produto obtido na 

PCR foram adicionados a 2IJL de tampão de aplicação e 1IJL de ladder 

(100bp DNA Ladder, Invitrogen). A qualidade do produto de PCR portanto, foi 

analisada por eletroforese em gel de agarose a 0,8% diluído em TBE (Ultra 

Pure™ 10 x TBE BUFFER, Invitrogen) e corados com brometo de etídeo. Os 

géis foram visualizados com o auxílio do fotodocumentador Molecular Imager 

Gel Doc XR System (Bio-Rad Laboratories INC Latin America). 
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3.11. Etapas de purificação 

Antes de sequenciar as regiões de TP53 e A TM todas as amostras 

foram submetidas a dois procedimentos de purificação. 

O primeiro processo foi realizado utilizando o kit Pure Link™ Quick Gel 

Extraction and PCR Purification Combo Kit (Invitrogen, EUA), seguindo o 

seguinte protocolo: 50IJL de amostra, 200IJL de Binding Buffer (B2) 

adicionado a 10mL de isopropanol, 650IJL de Wash Buffer adicionado a 32mL 

de etanol 96-100% e por fim, 50IJL de Elution Buffer. 

Após a primeira purificação, quantificou-se o DNA purificado utilizando 

o bioanalisador de DNA Nanodrop (ThermoScientific). 

O segundo procedimento de purificação do DNA requer a utilização de 

2IJL da enzima ExoSap para 5IJL de amostra. As enzimas Exonuclease I (Exo 

I) e Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP) têm a função de remover materiais 

indesejados tais como parte dos primers e dNTP, que podem interferir na 

etapa de sequenciamento. Em seguida as amostras foram levadas ao 

termociclador seguindo o seguinte protocolo de ciclagem: 37°C por 15 

minutos e 80°C por 15 minutos. Finalizada tal etapa os produtos de 

amplificação seguiram para a reação de sequenciamento para análise dos 

possíveis polimorfismos. 

3.12. Reação de sequenciamento e análise do produto 

Para a reação de sequenciamento foi utilizado o Big Dye® Terminator 

v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, USA) e o seguinte protocolo 

de reação foi seguido: 16,51JL de água ultra pura, 2IJL de Reaction Mix, 5IJL 

de produto de PCR do gene TP53 e do gene A TM e 1IJL de cada primer 

interno (Tabela 2). Em seguida, a placa de sequenciamento foi levada ao 

termociclador com as seguintes condições de temperatura: 1 ciclo a 96°C por 

1 minuto; seguido de 25 ciclos de 96°C por 10 segundos, 55,3°C por 5 

segundos no caso do gene TP53, 52,9°C por 5 segundos para o gene A TM e 

por fim, 60°C por 4 minutos. 

Após a ciclagem utilizou-se Big Dye® XTerminator Purification Kit 

(Applied Biosystems, EUA). Tal etapa tem como objetivo purificar o produto 
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das reações de sequenciamento mediante o uso de 20\JL de X-Terminator™ 

Solution - que captura os ddNTPs e os íons de sal não incorporados durante 

a reação de sequenciamento - e 90\JL de SAMTM Solution - que potencializa 

a performance do XTerminator™ Solution e estabiliza a amostra após a 

purificação. 

Enfim, todas as amostras foram analisadas utilizando eletroforese de 

capilar do bioanalisador ABI 3130 XL, utilizando polímero POP-7 para ABI 

3130 e 3130xL (Applied Biosystems, Foster City, CA). Os dados obtidos 

foram analisados pelo Software Seqscape v. 2.6 (Applied Biosystems, Foster 

City, CA). 

3.13. Estimativa de dose nos órgãos de risco 

Para calcular a dose biológica efetiva (BED - Biological Effective 

Dose) nos órgãos de risco, bexiga e reto, foi utilizada a relação a/~ = 3,0 

Gyl119.1201, aplicando a seguinte fórmula: 

BED = n.d(1+d / a/~) 

Onde: 

n = número de aplicações de radioterapia em dias; 

d = dose total de radioterapia/dia; 

a/~ = dose na qual os componentes linear e quadrático da morte celular são 

iguais. 
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3.14. Análise estatística 

A interpretação dos resultados foi efetuada com base nas informações 

presentes nas fichas de teleterapia e braquiterapia, prontuários, nas amostras 

e resultados obtidos para cada polimorfismo, sendo a não detecção das 

variantes genéticas, a não concordância dos resultados após interpretação 

duvidosa ou a má qualidade do DNA, os fatores principais para a exclusão de 

resultados ou amostras. Neste caso, foram considerados válidos para a 

análise estatística 47 amostras. 

A análise estatística teve como objetivo avaliar a associação entre os 

diferentes polimorfismos e o desenvolvimento de efeitos colaterais agudos e 

crônicos em pacientes submetidas à radioterapia. As análises foram 

realizadas com o pacote de software estatístico SigmaStat versão 17.0 

(SPSS, Inc., Chicago, IL). Após coleta dos dados em formulário pré-testado, 

foi realizada a caracterização da amostra por meio de cálculos de medida de 

dispersão e tendência central. Para as variáveis categóricas foram utilizados 

teste do chi-quadrado (X2
) e análise do risco relativo para estimar as 

possíveis associações. A associação entre os polimorfismos de TP53 e A TM 

e as reações adversas à radioterapia foram estimadas pelo teste de chi

quadrado (X2
) ou teste exato de Fisher e análise do risco relativo para 

estimar as possíveis associações com os efeitos adversos à radioterapia. 

Para verificar as correlações foi utilizado o teste de correlação de Spearman. 

Todas as análises foram realizadas com o a de 5% e intervalo de confiança 

de 95%. A correlação positiva mostra que os valores elevados de uma 

variável correspondem a valores elevados da outra e a correlação negativa 

representa valores elevados de uma variável correspondendo a valores 

baixos da outra e vice-versa. Uma correlação é considerada positiva perfeita 

quando o coeficiente de correlação é igual a 1. De ° à 0,3 a correlação é 

considerada positiva fraca, entre 0,3 à 0,6 é uma correlação positiva 

moderada e acima de 0,6 a correlação é positiva forte. No caso da correlação 

negativa perfeita o valor ideal deve ser equivalente a -1, neste caso, valores 

entre ° e -0,3 representa uma correlação negativa fraca, de -0,3 à -0,6 o 

coeficiente de correlação representa uma correlação negativa moderada e 

abaixo de -0,6 a correlação é negativa forte. 
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3.15. Limitações do estudo 

Após a presente dissertação ter sido concluída e defendida em 

18/05/2012, foi realizada uma nova revisão de prontuários pelos autores que 

participaram da elaboração do artigo a ser enviado para publicação, a partir 

dos resultados que esta dissertação gerou. Três alterações no banco de 

dados foram necessárias dentre as 47 pacientes que foram recrutadas e 

fizeram parte do estudo original. Três pacientes foram completamente 

excluídas do banco de dados. Uma nova análise estatística foi realizada para 

obtenção dos novos resultados, mas não houve tempo hábil para a 

mestranda alterar os dados da dissertação antes do prazo final para correção 

e entrega da mesma à Coordenação do Programa de Mestrado em Genética, 

da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A razão da exclusão destas 

pacientes foi uma revisão do anátomo-patológico evidenciando que uma 

paciente possuía diagnóstico de adenoma de endométrio, com invasão para 

o colo do útero e duas outras pacientes tiveram um seguimento inferior a 

quatro meses após o término da radioterapia, o que prejudica a avaliação da 

ocorrência dos efeitos colaterais. 
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4. RESULTADOS 

Após a seleção e o recrutamento das pacientes, foi observado que a 

média de idade das 47 pacientes diagnosticadas com câncer de colo do 

útero, submetidas à radioterapia, foi de 49,9 anos, com desvio padrão de 

13,1 (Tabela 3). A paciente mais jovem havia sido diagnosticada aos 22 anos 

e a mais senescente aos 81 anos. 

Tabela 3. Frequência das características clinicas das pacientes. 

Variáveis 

Idade do diagnóstico 
::;40 
> 40 

Óbito 
Sim 
Não 

Tabagismo 
Sim 
Não 
SOE 

Neoplasias na família 
Sim 
Não 
SOE 

HAS 
Sim 
Não 
SOE 

Mucosite elou leucorréia vaginal 
Sim 
Não 

Sangramento vaginal 
Sim 
Não 

Dermatite 
Sim 
Não 

Número de pacientes (%) 

11 (23,4) 
36 (76,6) 

49,9* (13,1**) 

7 (14,9) 
40 (85,1) 

6 (12,8) 
39 (83) 
2 (4,3) 

20 (42,6) 
24 (51,1) 

3 (6,4) 

12 (25,5) 
29(61,7) 
6 (12,8) 

24 (51,1) 
23 (48,9) 

28 (59,6) 
19(40,4) 

17 (36,2) 
30 (63,8) 
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Diarreia 
Sim 
Não 

Alterações urinárias 
Sim 
Não 

31 (66) 
16 (34) 

23 (48,9) 
24 (51,1) 

• Média (1-1); .. Desvio padrao (0'); SOE - Sem oulras especificações; HAS - Hipertensao arterial. 

Em relação ás características da doença, 37 pacientes (78,7%) 

apresentaram carcinoma espino celular, seguido de oito casos com histologia 

do tipo adenocarcinoma (17%), uma paciente com carcinoma 

adenoescamoso (2,1%) e uma paciente (2,1 %) que não apresentou dados 

devido a falta de informações nos prontuários e/ou fichas de teleterapia e 

braquiterapia (Figura 10). De acordo com a FIGO, foram constatados quatro 

casos de estadiamento 181, sete pacientes com estádio 182, quatro casos 

estádio liA, 16 casos estádio 118, 15 casos estádio 1118, um caso de 

estadiamento IV8 e uma paciente cujo o estadiamento não foi definido devido 

a falta de informações (Figura 11). 

Histologia do tumor 

Adenocarcinoma 
17% 

Carcinoma 

Figura 10. Característica da doença - Histologia do tumor. 

Estadiamento do tumor 
IVB 

1116 
32% liA 

L9% 

Figura 11 . Característica da doença - Esladiamento do tumor segundo a FIGO. 
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A frequência de sinais como sangramento vaginal intermitente ou após 

o coito, secreção vaginal (Ieucorréia) de odor fétido e/ou mucosite vaginal e 

dores abdominais na região de baixo ventre, bem como os efeitos colaterais 

mais frequentes advindos do tratamento (dermatite, diarreia e disúria), além 

de outras variáveis (idade do diagnóstico, óbito, hábitos tabagistas, 

neoplasias na família e hipertensão arterial), encontram-se na Tabela 3. 

O grau de toxicidade recebido pelos tecidos saudáveis adjacentes 

expostos à radiação ionizante foi classificado segundo critérios do RTOG, e a 

distribuição da morbidade aguda e crônica em alto e baixo grau, está descrita 

detalhadamente na Tabela 4. 

Tabela 4. Distribuição da morbidade aguda e crônica em baixo e alto grau segundo RTOG. 
Grau de RTOG pele RTOG TGI RTOG TU 

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

Agudo Crônico Agudo Crônico Agudo Crônico 

Baixo Grau 38 (80,9) 42 (89,4) 28 (59,6) 41 (87,2) 35 (74,5) 38 (80,9) 

«2) 

Alto grau 9(19,1) 5 (10,6) 19 (40,4) 6(12,8) 12 (25,5) 9 (19,1) 

(~2) 

TGI - Trato Gastrintestinal Inferior; TU - Trato Urinário. 

Além das reações adversas já mencionadas, outros efeitos colaterais 

como tenesmo, cólicas abdominais, urgência miccional e dispareunia, são 

frequentes. Na prática clínica, é possível encontrar pacientes que completam 

o tratamento não apresentando nenhuma reação adversa, ou alegando 

reações leves e/ou moderados - classificados como efeitos colaterais de 

baixo grau. No entanto, existe uma pequena parcela de pacientes cuja 

terapia necessita de suspensão por ocorrência de efeitos colaterais agudos, 

subagudos e/ou crônicos de grau 11, III e IV (alto grau), sem que haja 

diferença na técnica terapêutica que justifique tal manifestação. Neste caso, o 

tratamento foi interrompido em três pacientes (6,4%), tal suspensão se deu 

ao fato das pacientes alegarem baixa resistência à radiação apresentando 

portanto, efeitos colaterais agudos, subagudos e/ou crônicos (Tabela 5). 

Ainda nesta tabela, que expõe a frequência das modalidades terapêuticas e 
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algumas intercorrências ocorridas durante o tratamento - 13 pacientes 

(27,7%) fizeram quimioterapia concomitantemente à radioterapia. Grande 

parte das pacientes, com exceção de quatro casos, se submeteu à 

braquiterapia. Quase a metade das pacientes (46,8%) fizeram histerectomia, 

porém, 13 delas (27,7%) tiveram indicação de procedimento cirúrgico prévio 

ao tratamento. Destas, oito (17%) fizeram histerectomia total abdominal ou 

HTA (retirada total do útero), e cinco (10,7%) fizeram histerectomia total 

ampliada ou W-M (retirada total do útero mais paramétrios, trompas, ovários, 

1/3 da parte superior da vagina e linfonodos). Em contrapartida, 23 pacientes 

(48,9%) foram enquadradas como RT exclusivas, ou seja, pacientes que não 

se submeteram à quimioterapia concomitante e nem à cirurgia prévia. Além 

disso, cinco pacientes (10,6%) receberam uma dose durante à teleterapia 

maior do que a preconizada na literatura. Dezenove pacientes (40,4%) 

fizeram reforço da dose, e cinco casos (10,6%) necessitaram de doses anti

álgica ou anti-hemorrágica. 

É importante ressaltar que a dose atribuída à paciente, normalmente 

está diretamente ligada à duração do tratamento, sendo assim, foi observado 

que a duração média da teleterapia foi 45,7 dias (±11 ,4), e da braquiterapia 

foi de 23,4 dias (±13,8). 
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Tabela 5. Frequência das modalidades terapêuticas e das intercorrências apresentadas no 
decorrer do tratamento. 

RT suspensa 
Sim 
Não 

QT concomitante 
Sim 
Não 

HDR 
Sim 
Não 

Cirurgia prévia 
Sim 
Não 
SOE 

Qual cirurgia 
HTA 
W-M 

RT exclusiva 
Sim 
Não 
SOE 

Variáveis 

Dose total de TL (Gy) 
:5 50,4 
> 50,4 
SOE 

Reforço RT 
Sim 
Não 

RT anti-álgica ou anti-hemorrágica 
Sim 
Não 

Número de pacientes (%) 

3 (6,4) 
44 (93,6) 

13 (27,7) 
34 (72,3) 

43 (91,5) 
4 (8,5) 

13 (27,7) 
33 (70,2) 

1 (2,1) 

8 (17) 
5 (10,7) 

23 (48,9) 
23 (48,9) 

1 (2,1) 

41 (87,2) 
5 (10,6) 
1 (2,1) 

19 (40,4) 
28 (59,6) 

5 (10,6) 
42 (89,4) 

RT - Radioterapia; QT - Quimioterapia; HDR - Braquiterapia de Alta Taxa de Dose; HTA - Histerectomia Total 
Abdominal; WM - Histerectomia total ampliada Wertheim-Meigs; TL - Teleterapia. 

Em relação aos controles locais com o tratamento, 42 pacientes 

(89,4%) não tiveram evolução da doença após os primeiros dois meses, em 

dois casos (4,3%) forma constatados sinais de persistência da doença e uma 

paciente (2,1 %) apresentou sinais de doença residual microscópica. Quanto 

à evolução da doença, 38 pacientes (80,9%) não apresentaram evidência da 

doença, três (6,4%) apresentaram sinais de persistência da doença e quatro 

(8,5%) apresentaram recidiva. Vale ressaltar que não foi constatado 
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nenhuma informação em relação a resposta da paciente dois meses após o 

tratamento e consequentemente a evolução da doença, em dois dos casos 

(4,3) devido a falta de dados em prontuários e/ou fichas de teleterapia e 

braquiterapia (Tabela 6). Sete pacientes (14,9%) evoluíram a óbito (Tabela 

3), sendo que em três casos a causa da morte provavelmente está 

relacionada à recidiva, e um dos casos por persistência da doença. 

Tabela 6. Resposta ao tratamento após dois meses e evolução da doença no decorrer do 
seguimento. 

Variáveis 

Resposta (dois meses após RT) 
Sem evidência 
Persistência 
Doença residual microscópica 
SOE 

Evolução 
Sem evidência 
Persistência 
Recidiva 
SOE 

Número de pacientes ('lo) 

42 (89,4) 
2 (4,3) 
1 (2,1) 
2 (4,3) 

38 (80,9) 
3 (6,4) 
4 (8,5) 
2 (4 ,3) 

Após a coleta de sangue periférico, e subsequente extração de DNA, a 

integridade do DNA genõmico foi analisada por eletroforese em gel de 

agarose 0,8%, corado com brometo de etídeo. Os fragmentos de DNA 

amplificados de ambos os poli morfismos analisados (TP53 e A TM) estão 

representados na Figura 12. 

Figura 12. Análise eletroforética em gel de agarose 0,8%. Os números de 1 a 34 mostram o 
produto de amplificação das amostras dos fragmentos de TP53 e A TM. Os números de 1 a 
19 mostram o fragmento do gene TP53 (527pb), e os números de 15 a 34 correspondem ao 
fragmento do gene A TM (317pb). 
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Em relação aos polimorfismos, os genótipos de A TM e TP53 

(polimorfismo do códon 72) foram agrupados e posteriormente classificados 

entre genótipos de baixo risco, risco intermediário e alto risco. Os critérios 

adotados para tal classificação podem ser observados na Tabela 7. 

Tabela 7. Critérios adotados para agrupar os genótipos dos genes A TM e TP53 
(polimorfismo do códon 72), segundo Yang et ai. 2009. 

Baixo risco 
Risco intermediário 
Alto risco 

ATM 

MouGA 
GG 
GG 

e 
ou 
e 

TP53 

GG 
CC ou GC 
CC ou GC 

As frequências de todas as variações genéticas avaliadas na 

população feminina com câncer cervical deste estudo estão expostas na 

Tabela 8. Em alguns casos não foi possível averiguar a presença ou a 

ausência do alelo polimórfico pois, durante a análise da sequencia no 

Software Seqscape v.2.6 a região da possível troca de bases não foi 

identificada devido ao tamanho da sequencia em relação ao tamanho do 

primer interno. 

Em relação ao SNP do gene ATM, 42 pacientes (89,4%) não 

apresentaram genótipo alterado para esse polimorfismo de base única, 

somente cinco pacientes (10,6%) apresentaram alterações de base em um 

dos alelos. Para este polimorfismo não foram constatadas pacientes com 

genótipo AA (homozigoto variante). 

Vinte pacientes (42,6%) apresentaram genótipo selvagem para o SNP 

no códon 72 do gene TP53, 21 pacientes (44,7%) apresentaram a troca de 

base em um dos alelos (ou seja, genótipo GC) e seis pacientes (12,8%) eram 

homozigotas para tal alteração. 

Quanto aos polimorfismos intrônicos do gene TP53, 12 pacientes 

(25,5%) não apresentaram alteração genética na região do íntron 3 e 29 

mulheres (61,7%) apresentaram a inserção de 16pb. Ainda em relação aos 

poli morfismos do íntron 3, três pacientes (6,4%) apresentaram 

heterozigosidade para o SNP TP53 PIN3 11299 C>G; duas pacientes (4,3%) 

para o SNP TP53 PIN3 11322 C> T e duas para o SNP TP53 PIN3 11339 

G>A. 
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Tabela 8. Frequência dos polimorfismos analisados. 
Gene/Polimorfismo Número de pacientes (%) 

ATM5557 G>A 
GG 42 (89,4) 
GA 5 (10,6) 
AA O (O) 

TP53 codon 72 G>C 
GG 20 (42,6) 
GC 21 (44,7) 
CC 6 (12,8) 

Genótipos agrupados (ATM e TP53) 
Baixo risco 24 (51) 
Risco intermediário 21 (44,7) 
Alto risco 2 (4,3) 

TP53 PIN3 Indel16pb 
A1 12 (25,5) 
A2 29 (61,7) 
SOE 6 (12,8) 

TP53 PIN3 11299 C>A 
CC 39 (83) 
CA 3 (6,4) 
AA O (O) 
SOE 5 (10,6) 

TP53 PIN3 11322 C>T 
CC 42 (89,4) 
CT 2 (4,3) 
TT O (O) 
SOE 3 (6,4) 

TP53 PIN3 11339 G>A 
GG 45 (95,7) 
GA 2 (4,3) 
AA O (O) 

Como descrito anteriormente na Tabela 7, os SNPs do gene TP53 

(códon 72) e ATM foram agrupados e classificados em genótipo de baixo 

risco, risco intermediário e de alto risco. As frequências genotípicas foram 

51% (24 pacientes), 44,7% (21 pacientes) e 4,3% (equivalente a duas 

pacientes) para tais grupos, respectivamente. 

Todas as variáveis foram correlacionadas utilizando o coeficiente de 

correlação de Spearman, e os valores significativos positivos e negativos 

estão descritos na Tabela 9. 

Foi possível detectar valores significativamente positivos entre as 

variáveis RTOG crônico do trato gastrintestinal inferior com RTOG agudo do 
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trato gastrintestinal inferior (p=0,022), RTOG agudo do trato urinário com 

RTOG agudo do trato gastrintestinal inferior (p=0,004), SNP do gene A TM 

com o RTOG agudo do trato gastrintestinal inferior (p=0,003) e ainda RTOG 

crônico do trato urinário com o RTOG crônico do trato gastrintestinal inferior 

(p=0,001). Quanto aos coeficientes de correlação com valores negativos que 

apresentaram significância estatística utilizando o teste de correlação de 

Spearman, foi possível observar valores de p:50,05 entre as variáveis SNP 

TP53 PIN3 11299 C>G com SNP TP53 códon 72 G>C (CC+CG) (p=0,011) e 

SNP TP53 PIN3 11299 C>G com SNP TP53 códon 72 G>C (CC+GG) 

(p=0,001 ). 

Tabela 9. Correlações significativas entre todas as variáveis analisadas no estudo. 
Variável 1 Variável 2 Coef. Correlação* p-value 

RTOG crônico (TGI) RTOG agudo (TGI) 0,334 0,022 

RTOG agudo (TU) RTOG agudo (TGI) 0,413 0,004 

SNPATM RTOG agudo (TGI) 0,419 0,003 

RTOG crônico (TU) RTOG crônico (TGI) 0,462 0,001 

SNP TP53 (11299) SNP TP53/72 (CC+GC) - 0,507 0,011 

SNP TP53 (11299) SNP TP53/72 (CC+GG) - 0,671 0,001 

* Correlação de Spearman. 

Com o auxílio dos testes estatísticos de Fisher e em algumas ocasiões 

o teste do chi-quadrado (X2
), foi possível realizar associações de análise 

univariada entre todas as variáveis analisadas no estudo e os RTOGs agudos 

e crônicos da pele, trato gastrintestinal inferior (TGI) e trato urinário (TU). Tais 

dados encontram-se descritos detalhada mente nas Tabelas 10 a 21. 

A Tabela 10 apresenta um valor significativo, sendo o p=0,023 entre a 

variável idade do diagnóstico e RTOG agudo da pele. As demais variáveis 

tais como: óbito (p=0,605), tabagismo (p=1,000), neoplasias na família 

(p=0,436), hipertensão arterial (p=1,000), quimioterapia concomitante à 

radioterapia (p=0,692), radioterapia suspensa (p=0,480), reforço da 

radioterapia (p=0,278), radioterapia exclusiva (p=0,137), dose de teleterapia 

(p=1,000), mucosite e/ou leucorréia vaginal (p=0,286) e sangramento vaginal 

(p=0,453), não tiveram associações com valores estatísticos significativos. 
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Tabela 10. Associação entre as caracteristicas clínicas, modalidades terapêuticas e 
intercorrências no tratamento com o RTOG agudo da pele de alto grau (;::2). 

Variável OR IC (95%) p-value 

Idade do diagnóstico (:540/>40) 

Óbito (Sim/Não) 

Tabagismo (Sim/Não) 

Neoplasias na família (Sim/Não) 

HAS (Sim/Não) 

QT concomitante (Sim/Não) 

RT suspensa (Sim/Não) 

Reforço RT (Sim/Não) 

RT exclusiva (Sim/Não) 

Dose de TL (:550,4/>50,4) 

Mucosite e/ou leucorréia vaginal (Sim/Não) 

Sangramento vaginal (Sim/Não) 

.Valor de p significativo (p$0,05). 

0,150 

0,530 

1,094 

0,429 

1,042 

0,714 

0,444 

2,833 

4,594 

1,031 

2,471 

2,143 

0,031 - 0,727 

0,085 - 3,311 

0,110 -10,882 

0,089 - 2,075 

0,173 - 6,290 

0,150 - 3,408 

0,036 - 5,522 

0,519 - 15,457 

0,839 - 25,165 

0,101 -10,530 

0,537 - 11,368 

0,492 - 9,327 

0,023· 

0,605 

1,000 

0,436 

1,000 

0,692 

0,480 

0,278 

0,137 

1,000 

0,286 

0,453 

A tabela seguinte (11) apresenta informações a respeito da associação 

entre os poli morfismos estudados e o RTOG agudo da pele, neste caso, não 

foi encontrado nenhum valor significativo ou marginal, portanto, todos os 

valores encontrados foram maiores que 0,05. 

Tabela 11. Associação entre os polimorfismos de ATM e TP53 e os efeitos colaterais de alto 
grau (~2) na pele, segundo critério adotado pelo RTOG agudo da pele. 

Variável OR IC (95%) p-value 

ATM(GGxGA) 3,333 0,467 - 23,774 0,240 

TP53/72 (CCxGC) 1,235* 1,004 - 1,520 0,545 

TP53/72 (CCxGG) 1,333* 1,035 -1,717 0,298 

Agrupados (Alto risco + Risco intermediário) 3,200 0,168 - 61,023 0,462 

Agrupados (Alto risco + Baixo risco) 7,000 0,340 - 144,056 0,289 

Agrupados (Baixo risco + Risco intermediário) 2,188 0,454 -10,538 0,443 

TP53/PIN3 (A1/A2) 0,625 0,123 - 3,169 0,672 

TP53/11299 (CCxCA) 0,769* 0,648 - 0,914 1,000 

TP53/11322 (CCxCT) 0,786* 0,671 - 0,920 1,000 

TP53/11339 (GGxGA) 0,800* 0,691 - 0,926 1,000 

* Risco Relativo e não Odds Ratio. 
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Tabela 12_ Associação entre as características clínicas, modalidades terapêuticas e 
intercorrências no tratamento com os efeitos colaterais de alto grau (2:2) da pele, segundo 
RTOG crôníco da pele. 

Variável OR IC (95%) p-value 

Idade do diagnóstico (:540/>40) 1,161 * 1,019-1,324 0,322 

Óbito (Sim/Não) 0,070 0,009 - 0,553 0,019· 

Tabagismo (Sim/Não) 0,571 0,053 - 6,194 0,529 

Neoplasias na família (Sim/Não) 3,800 0,389 - 37,132 0,356 

HAS (Sim/Não) 1,269 0,119-13,583 1,000 

QT concomitante (Sim/Não) 1,172' 1,020 - 1,348 0,303 

RT suspensa (Sím/Não) 1,128' 1,015-1,254 1,000 

Reforço RT (Sim/Não) 0,410 0,062 - 2,728 0,381 

RT exclusiva (Sim/Não) 0,635 0,096 - 4,207 1,000 

Dose de TL (:550,4/>50,4) 2,313 0,205 - 26,058 0,453 

Mucosite e/ou leucorréia vaginal (Sim/Não) 1,650 0,250 - 10,910 0,666 

Sangramento vaginal (Sim/Não) 2,438 0,367 - 16,207 0,381 

* Risco Relativo e não Odds Ratio; .Valor de p significativo (p:SQ,05). 

A Tabela 12 mostra que foi possível encontrar significância estatística 

(p=0,019) na associação entre óbito e o RTOG crônico de pele. As demais 

variáveis tais como: idade do diagnóstico (p=0,322), tabagismo (p=0,529), 

neoplasias na família (p=0,356), hipertensão arterial (p=1,000), quimioterapia 

concomitante à radioterapia (p=0,303), radioterapia suspensa (p=1,000), 

reforço da radioterapia (p=0,381), radioterapia exclusiva (p=1,000), dose de 

teleterapia (p=0,453), mucosite e/ou leucorréia vaginal (p=0,666) e 

sangramento vaginal (p=0,381), não apresentaram significância estatística. 

Na Tabela 13, não houve nenhuma associação significativa quando 

comparados os polimorfismos genéticos estudados com o RTOG crônico de 

pele, ou seja, nenhuma variável apresentou valor de p:50,05. 
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Tabela 13. Associação entre os polimorfismos de A TM e TP53 e os efeitos colaterais de alto 
grau (~2) na pele, segundo critério adotado pelo RTOG crônico da pele. 

Variável OR IC (95%) p-value 

ATM(GGxGA) 2,375 0,211 - 26,747 0,445 

TP53172 (CCxGC) 1,050* 0,954 -1,155 1,000 

TP53172 (CCxGG) 1,250* 1,004 - 1,556 0,542 

Agrupados (Alto risco + Risco intermediário) 6,000 0,290 -124,100 0,324 

Agrupados (Alto risco + Baixo risco) 23,000 0,753 - 702,582 0,151 

Agrupados (Baixo risco + Risco intermediário) 3,833 0,367 - 40,023 0,326 

TP53/PIN3 (A1/A2) 1,269 0,119-13,583 1,000 

TP53/11299 (CCxCA) 0,872* 0,773 - 0,983 1,000 

TP53/11322 (CCxCT) 0,881* 0,788 - 0,985 1,000 

TP53/11339 (GGxGA) 0,889* 0,802 - 0,986 1,000 

* Risco Relativo e não Odds Ratio. 

Nas tabelas seguintes (14 e 16) pode-se constatar que, além das 

variáveis já mencionadas, foi realizada uma associação entre o BED (dose 

biológica efetiva) do reto e os efeitos colaterais agudos e crônicos do trato 

gastrintestinal inferior, porém, não houve resultados significativos para 

quaisquer variáveis. 
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Tabela 14. Associação entre as características clínicas, modalidades terapêuticas e 
intercorrências no tratamento com os efeitos colaterais de alto grau (2:2) do trato 
gastrintestinal inferior, segundo RTOG agudo do TGI. 

Variável OR IC (95%) p-va/ue 

Idade do diagnóstico (:540/>40) 0,764 0,195 - 2,984 0,737 

Óbito (Sim/Não) 1,848 0,319 -10,693 0,685 

Tabagismo (Sim/Não) 0,696 0,124 - 3,896 0,686 

Neoplasias na família (Sim/Não) 0,600 0,180 - 2,001 0,405** 

HAS (Sim/Não) 0,988 0,252 - 3,870 1,000 

QT concomitante (Sim/Não) 0,722 0,199 - 2,627 0,621** 

Cirurgia prévia (Sim/Não) 0,490 0,133 -1,799 0,278** 

Qual cirurgia (HTA/W-M) 1,000 0,120 - 8,306 1,000 

HDR (Sim/Não) 1,529 0,196 -11,917 1,000 

RT suspensa (Sim/Não) 0,315 0,026 - 3,744 0,557 

Reforço RT (Sim/Não) 1,878 0,555 - 6,358 0,309** 

RT exclusiva (Sim/Não) 1,719 0,525 - 5,625 0,369** 

Dose de TL (:550,4/>50,4) 0,319 0,033 - 3,112 0,387 

Mucosite e/ou leucorréia vaginal (Sim/Não) 1,282 0,339 - 4,120 0,676** 

Sangramento vaginal (Sim/Não) 1,124 0,344 - 3,677 0,847** 

BED do reto (:5114,1/>114,1) 0,929 0,282 - 3,062 0,903** 

.. Chi-quadrado (x\ 

Conforme Tabela 15, só foi possível encontrar significância estatística 

entre o polimorfismo de A TM e o RTOG agudo do trato gastrintestinal inferior 

(p=0,008), As demais variáveis relacionadas aos polimorfismos genéticos dos 

genes em questão, tais como: SNP TP53/72 (p=0,187) e (p=0,365), 

genótipos agrupados, SNP TP53 PIN3 A 1/A2 (p=1,000), SNP TP53 PIN3 

11299 (p=0,556), SNP TP53 PIN3 11322 (p=1 ,000) e SNP TP53 PIN3 11339 

(p=0,508) não mostraram associação significativa quando comparadas ao 

RTOG agudo do trato gastrintestinal inferior. 
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Tabela 15. Associação entre os polimorfismos de ATM e TP53 e os efeitos colaterais de alto 
grau (~2) do trato gastrintestinal inferior, segundo RTOG agudo do TGI. 

Variável OR IC (95%) p-value 

ATM(GGxGA) 0,333* 0,217-0,511 0,008· 

TP53/72 (CCxGC) 0,250 0,036-1,713 0,187 

TP53/72 (CCxGG) 0,333 0,049 - 2,271 0,365 

Agrupados (Alto risco + Risco intermediário) 0,429* 0,262 - 0,702 0,217 

Agrupados (Alto risco + Baixo risco) 0,333* 0,189 - 0,587 0,138 

Agrupados (Baixo risco + Risco intermediário) 1,500 0,447 - 5,037 0,511** 

TP53/PIN3 (A1/A2) 0,988 0,252 - 3,870 1,000 

TP53/11299 (CCxCA) 3,200 0,266 - 38,428 0,556 

TP53/11322 (CCxCT) 1,471 0,086 - 25,157 1,000 

TP53/11339 (GGxGA) 0,578 0,450 - 0,742 0,508 

* Risco Relativo e não Odds Ratio; .Valor de p significativo (pSO,05); ** Chi-quadrado (X2
). 

Tabela 16. Associação entre as características clinicas, modalidades terapêuticas e 
intercorrências no tratamento com os efeitos colaterais de alto grau (~2) do trato 
gastrintestinal inferior, segundo RTOG crônico do TGI. 

Variável OR IC (95%) p-value 

Idade do diagnóstico (:::40/>40) 0,563 0,088 - 3,583 0,614 

Óbito (Sim/Não) 0,857 0,085 - 8,679 1,000 

Tabagismo (Sim/Não) 0,735 0,071 - 7,658 1,000 

Neoplasias na família (Sim/Não) 0,810 0,144 - 4,536 1,000 

HAS (Sim/Não) 0,577 0,084 - 3,983 0,620 

QT concomitante (Sim/Não) 0,323 0,056 - 1,860 0,326 

Cirurgia prévia (Sim/Não) 2,143 0,226 - 20,352 0,659 

Qual cirurgia (HTA/W-M) 1,143* 0,880 - 1,485 1,000 

HDR (Sim/Não) 0,860* 0,763 - 0,971 1,000 

RT suspensa (Sim/Não) 1,158* 1,030 - 1,302 1,000 

Reforço RT (Sim/Não) 0,288 0,047 -1,767 0,204 

RT exclusiva (Sim/Não) 1,000 0,180 - 5,563 1,000 

Dose de TL (:::50,4/>50,4) 1,800 0,166 -19,500 0,520 

Mucosite e/ou leucorréia vaginal (Sim/Não) 2,316 0,381 - 14,079 0,416 

Sangramento vaginal (Sim/Não) 1,563 0,280 - 8,716 0,674 

BEOdo reto (:::114,1/>114,1) 2,105 0,345 -12,861 0,665 

* Risco Relativo e não Odds Ratio. 

A Tabela 16 - que associa todas as variáveis do estudo com o RTOG 

crônico do trato gastrintestinal inferior, ou seja, sem valores estatísticos 
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significativos. A Tabela 17 associa os polimorfismos em questão aos efeitos 

colaterais crônicos no trato gastrintestinal inferior. Vale ressaltar que em 

ambas tabelas não foram encontrados valores significativos e nem ao menos 

valores marginais. 

Tabela 17. Associação entre os polimorfismos de ATM e TP53 e os efeitos colaterais de alto 
grau (~2) do trato gastrintestinal inferior, segundo RTOG crônico do TGI. 

Variável OR IC (95%) p-value 

ATM(GGxGA) 6,333 0,803 - 49,921 0,115 

TP53/72 (CCxGC) 1,105* 0,962 - 1,270 1,000 

TP53/72 (CCxGG) 1,250* 1,004 - 1,556 0,542 

Agrupados (Alto risco + Risco intermediário) 4,250 0,216 - 83,517 0,395 

Agrupados (Alto risco + Baixo risco) 23,000 0,753 - 702,582 0,151 

Agrupados (Baixo risco + Risco intermediário) 5,412 0,554 - 52,867 0,169 

TP53/PIN3 (A1/A2) 1,208* 1,023 - 1,427 0,298 

TP53/11299 (CCxCA) 0,872* 0,773 - 0,983 1,000 

TP53/11322 (CCxCT) 9,500 0,494 - 182,798 0,217 

TP53/11339 (GGxGA) 0,867* 0,773 - 0,972 1,000 

* Risco Relativo e não Odds Ratio. 

No caso do trato urinário a dose biológica efetiva levada em 

consideração é a que compromete a bexiga. Na Tabela 18 não foi possível 

encontrar nenhum valor igualou abaixo de 0,05, porém, a variável 

quimioterapia concomitante à radioterapia apresentou valor de p=0,065. Além 

disso, a variável sangramento vaginal apresentou valor de p=0,087 e o valor 

de p foi igual a 0,099 quando associado o BED da bexiga com o RTOG 

agudo do trato urinário. 
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Tabela 18. Associação entre as características clínicas, modalidades terapêuticas e 
intercorrências no tratamento com os efeitos colaterais de alto grau (;<:2) do trato urinário, 
segundo RTOG agudo do TU. 

Variável OR IC (95%) p-value 

Idade do diagnóstico (:540/>40) 0,500 0,116 - 2,149 0,435 

Óbito (Sim/Não) 1,429* 1,166-1,750 0,166 

Tabagismo (Sim/Não) 0,690 0,109 - 4,357 0,650 

Neoplasias na família (Sim/Não) 0,489 0,127 -1,880 0,293** 

HAS (Sim/Não) 1,350 0,294 - 6,205 0,505 

QT concomitante (Sim/Não) 0,250 0,062 -1,016 0,065 

Cirurgia prévia (Sim/Não) 0,720 0,174 - 2,984 0,717 

Qual cirurgia (HT NW-M) 3,000 0,227 - 39,608 0,508 

HDR (Sim/Não) 0,721* 0,599 - 0,868 0,560 

RT suspensa (Sim/Não) 0,667 0,055 - 8,086 1,000 

Reforço RT (Sim/Não) 1,500 0,380 - 5,928 0,737 

RT exclusiva (Sim/Não) 2,533 0,639 -10,049 0,179** 

Dose de TL (:550,4/>50,4) 0,682 0,069 - 6,784 1,000 

Mucosite e/ou leucorréia vaginal (Sim/Não) 1,663 0,441 - 6,263 0,450** 

Sangramento vaginal (Sim/Não) 0,212 0,040 -1,110 0,087 

BED da bexiga (:598,2/>98,2) 3,378 0,762 - 14,982 0,099** 

* Risco Relativo e não Odds Ratio; ** Chi-quadrado (X'). 

Tabela 19. Associação entre os polimorfismos de ATM e TP53 e os efeitos colaterais de alto 
grau (;<:2) do trato urinário, segundo RTOG agudo do TU. 

Variável OR IC (95%) p-value 

ATM (GGxGA) 2,133 0,311 - 14,623 0,590 

TP53/72 (CCxGC) 0,235 0,034 - 1,630 0,290 

TP53/72 (CCxGG) 0,333 0,050 - 2,214 0,330 

Agrupados (Alto risco + Risco intermediário) 0,667* 0,493 - 0,902 1,000 

Agrupados (Alto risco + Baixo risco) 0,792* 0,645 - 0,972 1,000 

Agrupados (Baixo risco + Risco intermediário) 1,900 0,498 - 7,251 0,344** 

TP53/PIN3 (A1/A2) 1,143 0,245 - 5,329 1,000 

TP53/11299 (CCxCA) 1,667 0,135 - 20,578 1,000 

TP53/11322 (CCxCT) 3,200 0,183 - 55,950 0,442 

TP53/11339 (GGxGA) 0,733" 0,615 - 0,875 1,000 

* Risco Relativo e não Odds Ratio; ** Chi-quadrado (X'). 
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Na Tabela 19 não foram encontrados valores estatisticamente 

significativos (p~0,05) quando associados os polimorfismos genéticos com os 

efeitos colaterais agudos de alto grau no trato urinário. 

As tabelas a seguir (20 e 21) tratam do RTOG crônico do trato urinário. 

Na Tabela 20 há dois valores significativos, o valor de p foi igual a 0,019 para 

a variável braquiterapia, quando associada ao RTOG crônico do trato 

urinário, e equivalente a 0,031 para a variável dose de teleterapia também 

associada ao RTOG crônico do trato urinário. As demais variáveis tais como: 

idade do diagnóstico (p=0,063), óbito (p=0,117), tabagismo (p=0,583), 

neoplasias na família (p=1 ,000), hipertensão arterial (p=0,702), cirurgia prévia 

(p=1,000), qual procedimento cirúrgico (p=1,000), radioterapia suspensa 

(p=1,000), reforço da radioterapia (p=0,129), radioterapia exclusiva 

(p=0,459), mucosite e/ou leucorréia vaginal (p=1,000), sangramento vaginal 

(p=0,720) e BED da bexiga (p=1,000) não apresentaram significância 

estatística. Vale ressaltar que a variável quimioterapia concomitante à 

radioterapia apresentou um valor de p=0,091. 

Tabela 20. Associação entre as características clínicas, modalidades terapêuticas e 
intercorrências no tratamento com os efeitos colaterais de alto grau (2:2) do trato urinário, 
segundo RTOG crônico do TU. 

Variável OR IC (95%) p-value 

Idade do diagnóstico (:540/>40) 2,857 0,316 - 25,803 0,663 
Óbito (Sim/Não) 0,235 0,042 - 1,328 0,117 
Tabagismo (Sim/Não) 0,438 0,066 - 2,879 0,583 
Neoplasias na família (Sim/Não) 1,053 0,241 - 4,594 1,000 
HAS (Sim/Não) 1,591 0,279 - 9,066 0,702 
QT concomitante (Sim/Não) 0,213 0,046 - 0,984 0,091 
Cirurgia prévia (Sim/Não) 1,481 0,265 - 8,289 1,000 
Qual cirurgia (HTA/W-M) 0,714 0,036 - 14,347 1,000 
HDR (Sim/Não) 18,500 1,642 - 208,462 0,019· 
RT suspensa (Sim/Não) 1,257* 1,082 - 1,460 1,000 
Reforço RT (Sim/Não) 0,260 0,056 - 1,212 0,129 
RT exclusiva (Sim/Não) 2,353 0,510 - 10,859 0,459 
Dose de TL (:550,4/>50,4) 10,800 1,434 - 81,330 0,031· 
Mucosite e/ou leucorréia vaginal (Sim/Não) 0,800 0,186 - 3,446 1,000 
Sangramento vaginal (Sim/Não) 0,688 0,149 - 3,169 0,720 
BEO da bexiga (:598,2/>98,2) 0,947 0,205 - 4,369 1,000 
* Risco Relativo e não Odds Ratio; .Valor de p significativo (pSO,05). 
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Não foram observados valores significativos e nem marginais quando 

os polimorfismos foram associados ao RTOG crônico de TU conforme pode 

ser observado na Tabela 21. 

Tabela 21. Associação entre os polimorfismos de A TM e TP53 e os efeitos colaterais de alto 
grau (~2) do urinário, segundo RTOG crônico do TU. 

Variável OR IC (95%) p-value 

ATM(GGxGA) 1,063 0,104-10,841 1,000 

TP53/72 (CCxGC) 0,833 0,070 - 9,858 1,000 

TP53/72 (CCxGG) 1,667 0,155-17,894 1,000 

Agrupados (Alto risco + Risco intermediário) 0,714* 0,545 - 0,936 1,000 

Agrupados (Alto risco + Baixo risco) 0,875* 0,752 -1,018 1,000 

Agrupados (Baixo risco + Risco intermediário) 2,800 0,603 - 13,011 0,267 

TP53/PIN3 (A1/A2) 2,870 0,307 - 26,837 0,651 

TP53/11299 (CCxCA) 0,821* 0,708 - 0,950 1,000 

TP53/11322 (CCxCT) 5,000 0,278 - 89,801 0,334 

TP53/11339 (GGxGA) 0,800* 0,691 - 0,926 1,000 

* Risco Relativo e não Odds Ratio. 

Para o cálculo da análise univariada utilizando os testes já descritos 

(Fisher e chi-quadrado), as variáveis BED do reto e BED da bexiga, foram 

categorizadas de acordo com a média da dose de irradiação que atinge o 

tecido saudável específico. Detalhes em relação ao cálculo do BED encontra

se na metodologia desse trabalho. 
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5. DISCUSSÃO 

o uso da biologia molecular, genética e radiobiologia clínica, levanta a 

hipótese de que a radiossensibilidade dos tecidos normais pode estar 

associada ao complexo traço-dependente que agrega o efeito de muitos 

determinantes genéticos mínimos, e os polimorfismos de base única (SNPs) 

poderiam corresponder a parte destes componentes genéticos[1161• 

Na clínica, a radiação ionizante é a principal ferramenta utilizada no 

controle do crescimento tumoral, além da intervenção cirúrgica e 

quimioterapia. Há, no entanto, poucas informações no que diz respeito a 

resposta celular frente à ação da radiação ionizante em células-alvo. Em um 

estudo proposto para analisar a radiossensibilidade de células humanas 

tumorais e não tumorais, originárias de mama, submetidas a várias doses 

ficou evidente que as linhagens tumorais foram mais radiossensíveis que a 

linhagem não tumoral para todos os testes utilizados. A linhagem tumoral foi 

a que apresentou uma maior quantidade de dano radioinduzido, um ciclo 

celular mais acelerado e uma maior taxa de morte celular[1.121-1231. 

Assim, a radiossensibilidade seria sugerida como uma característica 

complexa e poligênica resultante de uma interação de um número de genes 

em vias celulares diferentes[1241, cujo maior desafio seria identificar a 

combinação de variantes genéticas múltiplas de baixa penetrância (SNPs) 

que afetam o complexo fenótipo celular e clínico e podem, por conseguinte, 

ser úteis como potenciais biomarcadores para predizer resposta do tecido 

normal após radioterapia[1251. 

Contudo, há vários estudos que apontam alguns fatores como 

responsáveis pela radiossensibilidade intrínseca de células humanas, por 

exemplo, quantidade inicial de danos ocorridos ao DNA, particularmente, 

quebra na fita dupla; número de quebra na fita dupla não reparada; taxa e 

fidelidade da "rejunção" da quebra na fita dupla; alterações na progressão do 

ciclo celular e apoptose[121-123. 1261. 

A partir do momento em que o câncer passou a ser parcialmente 

compreendido a nível molecular pela comunidade científica, tornou-se 

indispensável a identificação de genes - e suas respectivas funções - que 

estão diretamente relacionados com o surgimento desta doença. 
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Os genes TP53 e A TM (que agem diretamente no ciclo celular, a fim 

de reparar o dano causado por fatores exógenos à molécula de DNA) 

despertam um grande interesse dos pesquisadores, e ambos têm revelado 

uma fonte inesgotável de investigação, porém, não se pode afirmar ainda que 

suas variações ou poli morfismos estão associados com o surgimento ou até 

mesmo com a predisposição do desenvolvimento de neoplasias distintas. 

Este trabalho se propôs a avaliar a influência dos polimorfismos 

nesses dois genes no desenvolvimento de efeitos colaterais em tecidos 

saudáveis adjacentes à lesão, - pele, trato gastrintestinal inferior e trato 

urinário - que a paciente portadora de câncer cervical desenvolveu durante o 

período de exposição a radiação ionizante e/ou após o tratamento. Além dos 

polimorfismos, o presente estudo associou outras características clínicas aos 

critérios de classificação de toxicidade dos tecidos saudáveis adjacentes à 

lesão. 

A progressão tumoral em mulheres com câncer ginecológico resulta 

em dor pélvica e sangramento vaginal[1271• O sangramento vaginal pode 

influenciar negativamente a qualidade de vida dessas pacientes. Neste 

estudo, 28 pacientes (59,6%) apresentaram essa característica clínica. É um 

sintoma frequente em mulheres com câncer ginecológico antes da 

radioterapia, com melhora no final do tratamento[128,1291. Entretanto, de acordo 

com outro estudo[1281, sangramento vaginal foi um sintoma frequente em 

mulheres com câncer ginecológico após a radioterapia e está de acordo com 

os dados atuais, em que uma quantidade significativa de pacientes 

apresentaram sangramento (vaginal, anal, vesical) durante o período 

avaliado. 

Taxa inferior de disúria, de 8%[1301 a 14,4%[1311, foi observada em 

pacientes com câncer de colo uterino após a radioterapia. Outras queixas 

urinárias como incontinência urinária, de 15%[1321 a 25,2%[1311, foram 

observadas em outros trabalhos. No presente estudo 48,9% apresentaram 

sintomas referentes ao trato urinário (disúria, hematúria, poliúria, 

incontinência urinária). 

A diarreia é um sintoma comum em pacientes com câncer 

ginecológico após a radioterapia[1331 que tende a se tornar um problema 
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crônico[1341, confirmando os dados atuais em que 66% das mulheres referiram 

diarreia. 

As alterações actínicas (agudas e/ou crônicas) observadas durante o 

tratamento apresentaram relação estatística com outras variáveis do estudo, 

tais como: idade do diagnóstico (p=O,023) e óbito (p=O,019). Essas 

associações significativas, contradizem a hipótese de uma predisposição 

genética, que destaca os genes envolvidos no controle do ciclo celular, no 

reparo do DNA, na apoptose e nas reações de oXidação[1161• No entanto, é 

importante ressaltar que dentre as sete pacientes que evoluíram a óbito, três 

apresentaram recidiva, uma apresentou sinal de persistência da doença e 

três não apresentaram características histológicas que confirmem a evolução 

da doença. Quanto ao estadiamento do tumor, duas pacientes apresentaram 

estadiamento clínico IIB, quatro estádio IIIB e uma com o estágio bem 

avançado equivalente a IVB. Ou seja, essa avaliação do estadiamento clínico 

do tumor, bem como a evolução da doença pode justificar a morte dessas 

pacientes, reforçando a ideia de se fazer estudos semelhantes a esse afim de 

reafirmar alguns dados encontrados. 

Pacientes submetidas à braquiterapia foram fortemente associadas ao 

risco de desenvolvimento de toxicidade crônica no trato urinário (p=O,019). 

Tal associação significativa pode ser explicada devido a metodologia dessa 

modalidade terapêutica. Na braquiterapia as fontes radioativas são inseridas 

em contato direto com o tumor - introduzidas pela cavidade vaginal - portanto, 

essa técnica mesmo oferecendo uma proteção dos tecidos vizinhos pode 

afetar os órgãos do trato urinário e gastrintestinal inferior. O 

comprometimento desses órgãos se agrava quando a paciente é submetida 

ao procedimento cirúrgico prévio, deixando tais estruturas mais expostas à 

radiação de alta taxa de dose. 

Pacientes que receberam uma dose elevada (acima da preconizada 

na literatura) de teleterapia mostraram uma incidência significativa de 

toxicidade crônica do trato urinário (p=O,031). Todas as pacientes 

selecionadas neste estudo foram tratadas com a radioterapia 2D 

(convencional), e de fato isso foi uma das grandes limitações deste trabalho 

pois, tal técnica é imprecisa e impossibilita o cálculo da dose exata que atinge 

cada órgão adjacente à lesão do colo do útero. Em contrapartida, a 
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radioterapia 3D (conformacional) permite um cálculo mais fidedigno da dose 

de radiação em cada tecido adjacente, minimizando portanto, os efeitos 

colaterais nesses tecidos. Este é definitivamente um parâmetro importante na 

comparação com estudos realizados em outros laboratórios que utilizam 

técnicas de tratamentos mais avançadas. 

Quanto aos poli morfismos analisados, averiguamos a presença de 

cinco pacientes heterozigotas variantes para o polimorfismo do gene A TM (ou 

seja, pacientes com o genótipo GA), além disso, foi possível observar uma 

associação significativa entre tal polimorfismo com o desenvolvimento de 

efeitos colaterais agudos no trato gastrintestinal inferior (p=0,008). Em 

relação aos outros tecidos analisados na pesquisa (pele e trato urinário), não 

foi possível observar resultados estatisticamente relevantes. Em um estudo 

realizado por Oliveira 2007[3] foi observada uma influência do polimorfismo 

G5557 A no gene A TM na idade para a qual ocorre progressão de lesões de 

baixo-grau (LSIL) para lesões de alto-grau (HSIL) e carcinoma invasivo. 

Apesar do extensivo screening de mutações no gene A TM 

desenvolvido ao redor do mundo, o estabelecimento de uma correlação entre 

genótipo e fenótipo ainda não foi alcançado. Esses estudos são dificultados 

pelo fato de que a identificação inicial de uma mesma mutação é necessária 

em um grande número de pacientes, e dado o enorme tamanho do gene 

A TM e a ausência de sítios preferenciais de mutações, isso não tem sido 

alcançado facilmente. Além disso, uma grande quantidade de informações 

clínicas nos pacientes que apresentam a mesma mutação deve ser 

compilada. 

Estudos epidemiológicos confirmam o risco aumentado para câncer de 

mama e outros cânceres em heterozigotos para A TM. No entanto, alguns 

estudos de mutações no gene A TM têm falhado em grande medida para 

revelar o aumento da incidência em pacientes com câncer de mama. Ainda 

que algumas evidências apoiem a implicação de mutações sentido trocado 

em A TM no câncer de mama, a presença de uma grande diversidade de 

variantes sentido trocado raras somado a poli morfismos comuns no gene 

A TM tem gerado grandes dificuldades em estabelecer relações em estudos 

de associação[1351. 
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Alguns pesquisadores citam como genes relacionados ao câncer de 

mama o BRCA 1, BRCA 2, TP53, ATM, PTEM, NBS1 e LKB1, sendo 

responsáveis por uma grande parte dos carcinomas de mama 

hereditários[1361. Outros estudos sugerem uma possível ligação entre o câncer 

de mama e mutações no gene A TM Mutações em A TM aumentam o risco e 

a incidência de câncer de mama, porém não se sabe ao certo qual mutação 

apresenta maior impacto para este aumento[137-1401. 

Em relação ao polimorfismo no códon 72 do gene TP53, um número 

significativo de pacientes apresentaram alterações genéticas nesta região 

(seis pacientes homozigotas para a troca, representando 12,8% e 21 

pacientes heterozigotas variantes, representando 44,7%), no entanto, não foi 

observada nenhuma associação significativa entre este SNP e o 

desenvolvimento de efeitos colaterais agudos, subagudos e/ou crônicos nos 

tecidos não acometidos pela neoplasia. 

Estudos mostraram que pacientes homozigóticas para o alelo Arg 

eram mais susceptíveis ao desenvolvimento de câncer cervical, comparadas 

com pacientes heterozigóticas ou homozigóticas para o alelo Pro, concluindo 

portanto, que este SNP poderia estar envolvido na carcinogênese do colo do 

útero. Comprovando portanto, que a proteína contendo um resíduo de 

arginina é significativamente mais susceptível à degradação mediada pela 

proteína E6 dos HPVs de alto-risco do que a proteína contendo um resíduo 

de prolina, revelando assim uma associação positiva entre este polimorfismo 

e o desenvolvimento de câncer do colo do útero[1011. Porém, o papel deste 

polimorfismo é ainda alvo de controvérsia, desde que estudos mais recentes 

não demonstraram esta associação[141-1441. 

Outro estudo que também analisa o polimorfismo do códon 72 porém, 

com o surgimento de lesões em pacientes com câncer cervical, não 

encontrou evidências de susceptibilidade aumentada quer para o 

desenvolvimento de lesões do colo do útero quer de carcinoma invasivo 

associado ao genótipo Arg/Arg (p>O,05)[31. 

Os quatro polimorfismos avaliados em outras regiões do gene TP53 

também não apresentaram resultados estatísticos relevantes, visto que, o 

número de pacientes com ao menos um alelo variante foi muito baixo para se 

ter um valor de p:50,05. 
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No caso do polimorfismo do íntron 3, descobertas sugerem uma 

associação do genótipo A2A2 (erção/inserção) com um maior risco de câncer 

de mama entre mulheres com história familiar e câncer de mama 

esporádicos, sugerindo que esse polimorfismo contribuiu para aumentar a 

suscetibilidade para o câncer de mama entre a população Portuguesa, 

independentemente da presença de história familiar[1451. Embora, o efeito 

biológico deste polimorfismo -lns16pb- ainda não esteja claro, teoricamente, 

esse polimorfismo pode afetar o splicing do mRNA, alterando as regiões de 

codificação e, portanto, implicar na regulação da expressão gênica e 

interações DNA-proteína, resultando em uma proteína defeituosa[104,1051. O 

significado funcional desse polimorfismo ainda permanece pouco explorado, 

impedindo assim a comparação dos efeitos deste polimorfismo com os 

demais analisados. 

É importante ressaltar que poucos estudos investigaram SNPs 

correspondentes a genes cujas proteínas estão claramente envolvidas no 

reparo da quebra de fita dupla (DSB) do DNA[146-1521. Por outro lado, os genes 

da família ERCC, bem como XRCC1, mais provavelmente envolvido no 

reparo da quebra simples da fita de DNA (SSB), têm sido amplamente 

estudados. 

Um estudo de revisão feito por Borchiellini em 2012 fez uma 

abordagem incluindo vários polimorfismos (inclusive o TP53 Arg72Pro), 

porém, os genes candidatos usados para construir esta revisão produz dados 

informativos, mas muitas vezes conflitantes. Os resultados deste trabalho 

mostram discrepâncias entre as populações estudadas, além da deficiência 

na metodologia. Dados conclusivos sobre a radio-resposta de diferentes tipos 

de câncer podem ser acarretados por diferentes fatores, como o tamanho de 

uma população (amostra pequena), diferença na histologia do tumor, 

estadiamento do tumor, ou da natureza da amostra analisada[1531. 

Um resultado importante deste trabalho foi a correlação negativa entre 

os polimorfismos TP53 11299 C>G com o SNP TP53 Arg72Pro (Tabela 9), 

que afirma estatisticamente que os dois poli morfismos crescem de forma 

independente. 
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Para interpretação dos resultados deste trabalho alguns aspectos 

devem ser levados em consideração. O número de pacientes selecionadas é 

relativamente pequeno para o número de variáveis avaliadas, mesmo 

utilizando o teste estatístico adequado ao tamanho da amostra, é importante 

a realização de novos estudos com um número maior de pacientes para 

confirmar esses resultados significativos. Portanto, os achados deste estudo 

necessitam de uma validação adicional por estudos subsequentes. Mesmo 

assim, nossos resultados puderam fornecer informações relevantes à 

comunidade científica. 
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6. PERSPECTIVAS E CONCLUSÕES 

Pelo fato de na prática clínica encontrarmos distintas respostas 

clínicas das pacientes com câncer do colo do útero submetidas ao mesmo 

tratamento, reforça a importância de tudo isso se relacionar com o perfil 

genético das pacientes. Dessa forma, a necessidade de realizar um estudo 

genético das pacientes, antes do início da radioterapia, torna-se necessário 

para individualizar o tratamento. Feito isso, a decisão da proposta terapêutica 

levará em conta a radiossensibilidade das pacientes portadoras de câncer de 

colo uterino o que possibilitará melhor resposta e melhor prognóstico diante 

ao tratamento. 

É extremamente importante se fazer uma abordagem considerando 

vários SNPs em conjunto e não cada um de forma separada, este tipo de 

análise permite identificar perfis farmacogenéticos para um tratamento eficaz. 

Porém, alguns vieses podem ser criados por esta abordagem, devido à 

dificuldade em determinar com precisão o peso de cada SNP. 

A identificação de poli morfismos associados às complicações da 

radioterapia pode levar a duas consequências importantes. A primeira é que 

com tal informação o clínico poderia tratar com cirurgia ou quimioterapia 

exclusivas aqueles pacientes que possuírem genótipos associados aos 

efeitos adversos severos da radioterapia. Outra consequência diz respeito a 

pacientes que possuíssem SNPs associados ao dano pela radiação poderiam 

se beneficiar de radioterapias mais sofisticadas, como a radioterapia de 

intensidade modulada, em que o tumor é o foco da radiação e os tecidos 

adjacentes recebem quantidades de radiação inferiores, levando a menores 

danos. Desta forma, um teste genético preditivo poderia identificar pacientes 

que seriam beneficiados por tratamentos mais dispendiosos, gerando a 

economia para o Sistema Único de Saúde. Um paciente que possua um SNP 

associado à toxicidade do tecido tumoral é de fato um candidato ideal para 

radioterapia. Para tal paciente, o uso de uma dose padrão poderia ser menor 

e é possível que este paciente possa ser curado com doses mais baixas, que 

levariam também a menos danos nos tecidos normais. Outro beneficio é a 

possibilidade de tratar a grande maioria dos pacientes, que não possuam as 

alterações genéticas, com doses mais altas de radiação e melhorar suas 
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chances de cura. 

Os resultados deste estudo são de interesse para profissionais 

envolvidos no cuidado de pacientes com câncer ginecológico, pois o 

conhecimento em relação à frequência, duração e interferência dos sintomas 

do câncer antes do tratamento e dos eventos adversos após a radioterapia 

na qualidade de vida, possibilitam a implementação de intervenções que 

minimizem esses sintomas, visando a melhora da qualidade de vida. 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 1 

Protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da ACCG 

ClPIACCG - coMITi DE ÉTICA EM PESQUISA 

ASSOCIAÇÃO DE COMBATI AO CÂNCER EM GOIÁs 

PROTOCOLO CEPACCG NO 035/07 Goiânia, 27/09/2007 

INVESTIGADOR (A) RESPONSÁVEL (IES); Ora. Renata de Bastos Ascenço 
Soares 

TITULO: Implantação do 1° Laboratório de Oncogenética e Radiobiologia de 
Goiás 

SUB PROJETO 1- Predição da radiossensibilidade da pele e do tecido 
subcutâneo pela análise do polimorfismo dos genes p53 e ATM: Avaliação 
prospectiva e retrospectiva de pacientes com câncer de mama submetidas à 
radioterapia 

SUB PROJETO 2- Radiossensibilidade exacerbada do tecido normal em 
tratamento radioterápico para tumores de cabeça e pescoço, câncer de próstata: 
Análise dos polimorfismos de base única (SNPs) do gene p53 e do ATM 

SUB PROJETO 3- Reparo e repopulação tumoral: Avaliação do papel do p53 na 
radioresistência turnoral em carcinomas de cabeça e pescoço 

Area Temática: Grupo 111 

Local de Realização: Hospital Araújo Jorge/ACCG 

Informamos que o Comitê de !:tica em Pesquisa da ACCG, analisou e aprovou 

sem restrlc6g o projeto de Pesquisa acima referido, juntamente com os sub 

projetos apresentados e os mesmos foram considerados em acordo com os 

princlpios éticos vigentes. 

~ necessidade de aguardar o parecer da CONEP- Comissão Nacional de 
EtlC8erTi Pesquisa para iniciar a pesquisa. 

o pesquisador 
trimestrais do 
publicaçêo(ões). 

responsável deverá encaminhar ao CEPACCG, relatórios 
andamento da ~f*luisa, encerramento, conclusêo(oes) e 

I ' 

DR. GERA O . tA QUEIROZ ~
' ~\ 

Coordena o :~EPACCG 

Rua 239 n° 181- Setor Universitário - Goiânia - Goiás CEP.74 605-070 
Fone: (62) 3243-7050 

--________ ~ _____________________________________ 88 
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8.2. Anexo 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TClE) 

Número ficha: CID: Projeto: ____ _ Prontuário: 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidada a participar, como voluntária, em uma pesquisa. Esse consentimento é exclusivo 

para esta pesquisa, sem possibilidade de extensão do mesmo para outros projetos. Após ser esclarecida sobre as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final este o4'locumento, que está em duas vias 

(uma da pesquisadora e a outra sua). Em caso de recusa você não será penalizada de forma alguma. Em caso de 

dúvida sobre seus direitos você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Araújo Jorge ou o 

Coordenador do Comitê de Ética pelo telefone (062) 3243-7000, ramal 7089. 

O título da pesquisa é "Radiossensibilidade exacerbada do tecido normal em tratamento radioterápico para 

tumores de colo do útero· SNPs do gene TP53 e ATM". 

As pesquisadoras responsáveis são a Ora. Juliana Castro Dourado Pinezi e a Ora. Renata de Bastos Ascenço 

Soares, que, em caso de dúvidas podem ser contatadas pelos telefones (062) 3243-7022/3243-7059. Sobre a pesquisa: 

• Esse estudo se propõe a avaliar a variação dos efeitos colaterais secundários á radioterapia que a senhora 

recebeu ou irá receber. Para isso utilizaremos as informações escritas no seu prontuário e faremos um exame fisico 

composto apenas pela palpação da região operada. Precisamos ainda que a senhora concorde em doar uma pequena 

amostra de sangue (15ml que equivale a menos que uma seringa) para que possamos estudar o seu sangue 

(avaliação do seu DNA) e descobrir porque alguns pacientes apresentam mais efeitos colaterais que outros. 

• Seu acompanhamento e tratamento não serão alterados em nada por este estudo. 

• Os resultados deste estudo poderão ajudar a desenvolver um método para diminuir os efeitos colaterais do 

tratamento com a radioterapia; 

• Seus dados pessoais (como nome) permanecerão confidenciais, sem exposição pública, sendo a senhora 

identificada apenas por um número; 

• Não haverá qualquer compensação financeira por sua participação ou danos pela pesquisa, mas se houver 

necessidade, você terá a assistência necessária; 

• Você poderá retirar seu consentimento a qualquer hora sem prejuizo para seu tratamento ou 

acompanhamento; 

Eu, 

RG. ________ , CPF _________ " prontuário _______ , concordo em participar da pesquisa 

acima descrita, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possiveis riscos e beneficios decorrentes de minha participação. Foi me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu 

acompanhamento, assistência ou tratamento. 

Goiânia, de _____ de 200_ 

Assinatura da paciente 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite do sujeito em 

participar. 

Testemunha: __________ Assinatura: ___________ _ 

Testemunha: Assinatura: ___________ _ 
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8.3. Anexo 3 

Morbidade Aguda segundo o RTOG 

Tabela 1 - Pele 

Grau 

Grau O 

Grau 1 

Grau 2 

Grau 3 

Grau 4 

Sintomas 

Sem mudança. 

Eritema folicular fraco ou apagado, epilação, descamação seca, 
diminuição da sudorese. 

Eritema brando ou claro, descamação úmida em placas, edema 
moderado. 

Descamação úmida confluente, além das dobras da pele ou edema em 
casca de laranja. 

Ulceração, hemorragia ou necrose. 

Tabela 2 - Membrana mucosa 

Grau 

Grau O 

Grau I 

Grau 2 

Grau 3 

Grau 4 

Sintomas 

Sem mudança, 

Eritema puntiforme, pode haver dor branda sem a necessidade de 
analgésicos. 

Mucosite em placas que pode produzir uma secreção serossanguinolenta 
inflamatória, Pode haver dor moderada necessitando de analgésicos, 

Mucosite fibrinosa confluente, Pode incluir dor intensa, necessitando de 
narcóticos, 

Ulceração, hemorragia ou necrose. 
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Tabela 3 - Trato Urinário 

Grau 

Grau O 

Grau I 

Grau 2 

Grau 3 

Grau 4 

Sintomas 

Sem mudança. 

Freqüência urinária ou nictúria 2x maior que o habitual. Urgência 
miccional não necessitando de medicação. 

Freqüência urinária ou nictúria menos freqüente do que a cada hora. 
Disúria ou espasmo de bexiga necessitando de analgésico tópico. 

Freqüência urinária ou nictúria a cada hora ou mais freqüente. Disúria, 
dor pélvica ou espasmo de bexiga necessitando o uso de narcóticos 
regularmente. Hematúria macroscópica, com ou sem coágulos. 

Hematúria requerendo transfusão. Obstrução aguda da bexiga. Ulceração 
ou necrose. 

Tabela 4 - Trato Gastrintestinal Superior 

Grau 

Grau O 

Grau I 

Grau 2 

Grau 3 

Grau 4 

Sintomas 

Sem mudança. 

Anorexia com menos de 5% de perda de peso. Náuseas não 
necessitando de antieméticos. Desconforto abdominal não 
necessitando de drogas parassimpatolíticas ou analgésicos. 

Anorexia com menos de 15% de perda de peso. Náuseas ou vômitos 
necessitando de antieméticos. Dor abdominal necessitando de 
analgésicos. 

Anorexia com mais de 15% de perda de peso ou necessitando de 
sonda nasogástrica ou de suporte parenteral. Dor abdominal intensa 
ou distensão (radiografias demonstrando distensão de alças 
intestinais). Hematêmese ou melena. 

Obstrução aguda ou sub aguda do íleo e dor abdominal intensa. 
Perfuração intestinal ou sangramento requerendo transfusão. 
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Tabela 5 - Trato Gastrintestinallnferior 

Grau 

Grau O 

Grau 1 

Grau 2 

Grau 3 

Grau 4 

Sintomas 

Sem mudança. 

Aumento da freqüência ou modificação do hábito intestinal não 
necessitando de medicação. Sem desconforto retal. 

Diarréia necessitando de drogas parassimpatolíticas. Descamação de 
mucosa ou dor retal e abdominal. 

Diarréia requerendo suporte parenteral. Mucosite grave ou 
sangramento necessitando de fraldas. 

Obstrução aguda ou subaguda, fistula ou perfuração. Sangramento 
requerendo transfusão. Dor abdominal ou tenesmo necessitando de 
sonda nasogástrica. 

Tabela 6 - Sistema Hematopoiético 

Grau 

Grau O 

Grau 1 

Grau 2 

Grau 3 

Grau 4 

* Grau 5: Morte. 

Sintomas 

Sem mudança. 

11> Hb::::: 9,5 
4000> leucócitos::::: 3000 
1900 > neutrófilos ::::: 1500 
100.000> plaquetas::::: 75.000 

9,5> Hb::::: 7,5 
3000 > leucócitos::::: 2000 
1500 > neutrófilos::::: 1000 
75.000> plaquetas::::: 50.000 

7,5 > Hb::::: 5,0 
2000 > leucócitos::::: 1000 
1000 > neutrófilos ::::: 500 
50.000> plaquetas::::: 25.000 

Hb < 5,0 
Leucócitos < 1000 
neutrófilos < 500 
plaquetas < 25.000 

Cox JD, Stetz J, Pajak TF. Toxicity criteria of the Radiation Therapy Oncology group 
(RTOG) and the European Organization for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC). Int J Radiat Oncol Biol Phys 1995; 31 :1341-6. 
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