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RESUMO 

 
Objetivo: identificar através da revisão sistemática a expressão do receptor do fator de 

crescimento vascular endotelial (VEGF) nos diferentes graus de expressão e sua correlação com 

o prognóstico em portadores de câncer de colo uterino. Método: revisão sistemática de pesquisa 

nas bases de dados: PubMed, MedLine Old, MedLine, LILACS, SciELO e Science Direct. 

Resultados: foram encontrados 107 publicações, sendo 9 na PubMed, 80 na  MedLine, 2 na 

MedLine Old, 16 na Science Direct e nenhuma no LILACS e  SciELO. Apenas 13 artigos 

foram selecionados baseados nos critérios de inclusão e exclusão.  Conclusão: apesar da 

escassez de estudos envolvendo a expressão do VEGF no câncer de colo uterino, há a 

possibilidade de correlacionar a expressão com pior prognóstico. 

 
DESCRITORES: fator de crescimento vascular endotelial, angiogênese, câncer de colo 

uterino, imunoistoquímica, revisão sistemática 

 

 

INTRODUÇÃO 
O câncer de colo uterino representa 

doença de grande importância devido a sua 

alta incidência e mortalidade nos países em 

desenvolvimento. Há aproximadamente 500 

mil casos novos por ano no mundo
1,2,3

, 

sendo responsável pelo óbito de, 

aproximadamente, 230 mil mulheres por 

ano, sendo a principal causa de óbito por 

câncer em mulheres em vários países em 

desenvolvimento
2,4,5

. 

Focos tumorais maiores que 1 a 2 

mm em diâmetro necessitam de um 

suprimento sanguíneo garantido para que 

continuem a crescer, então, as células 

tumorais passam a produzir fatores de 

crescimento, como o VEGF (vascular 

endothelial growth factor). O VEGF tem 

um papel fundamental na angiogênese do 

tumor
6 

promovendo a formação de novos 

vasos
6,7

, fenômeno essencial ao crescimento 

tumoral, também importante para que o 

tumor possa ganhar acesso à circulação e 

causar metástases
8,9,10

, através do aumento 

da permeabilidade vascular e proliferação 

das células endoteliais vasculares, 

considerado um fator crítico envolvido no 

desenvolvimento e progressão do câncer
11

. 

Diversos tumores sólidos apresentam 

expressão (quantidade) aumentada de 

VEGF, que contribui para maior potencial 

metastático nesses casos
7
.  

O bloqueio à formação de novos 

vasos leva à redução do suprimento 

sanguíneo ao tumor. A expressão do 

VEGFR pode ser um potencial alvo 

molecular para estudos de prevenção e 

tratamento do câncer de colo uterino
12

 e já 

está sendo explorado em uma ampla 

variedade de neoplasias
13

.  

O estudo se justifica pela escassez 

de artigos que estudem o perfil 

imunoistoquímico do câncer de colo uterino 

em nosso país
14 

e mundialmente, por 

conseguinte, poucos estudos que envolvam 

o uso de drogas alvo molecular no combate 

à doença.  



 

 

 

O objetivo dessa pesquisa é realizar 

uma revisão sistemática que contemple a 

expressão e o grau de expressão do fator de 

crescimento vascular endotelial em 

indivíduos portadores de câncer de colo 

uterino e sua correlação com o prognóstico. 

 

MÉTODO 

Revisão sistemática realizada de 

setembro até outubro de 2010, a partir da 

base de dados online: PubMed (U.S. 

National Library of Medicine), MedLine 

(Literatura Internacional em Ciências da 

Saúde – 1997 - 2010), MedLine Old 

(Literatura Internacional em Ciências da 

Saúde – 1966 – 1996), LILACS (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde), SciELO (Scientific Electronic 

Library Online) e Science Direct, sem 

delimitação do ano de publicação. 

Foram utilizados os descritores 

(DeCs) na língua inglesa: cervix cancer, 

vascular endothelial growth factor; 

recorreu-se ao operador lógico ―AND‖ para 

combinação dos descritores para 

rastreamento das publicações. Critérios de 

exclusão de artigos: (a) teses, dissertações, 

monografias, artigos de revisão e relatos de 

caso; (b) artigos escritos em outras línguas 

que não o inglês, francês, português ou 

espanhol; (c) os artigos com indivíduos 

portadores do HIV; (d) avaliação 

imunocitoquímica ou imunoistoquímica 

realizada em outra topografia que não o 

colo uterino; (e) trabalhos que façam 

subtipagem do VEGF. Critérios de inclusão 

de artigos: (a) apenas artigos referentes ao 

câncer de colo uterino invasivo; (b) artigo 

original de pesquisa com seres humanos; (c) 

estudo com pacientes portadoras dos tipos 

histológicos escamoso e/ou 

adenocarcinoma e/ou adenoescamoso; (d) 

trabalhos com análise imunoistoquímica do 

marcador fator de crescimento endotelial 

vascular . Foram também pesquisadas as 

referências dos artigos incluídos. O estadio 

clínico e a classificação histológica foram 

baseados nos critérios de classificação da 

FIGO
15

 (Federação Internacional de 

Ginecologia e Obstetrícia) e na World 

Health Organization
16

, respectivamente.  

 

RESULTADOS 

Inicialmente foram identificadas 

107 publicações, sendo 9 na PubMed, 80 na  

MedLine, 2 na MedLine Old, 16 na Science 

Direct e nenhuma no LILACS e  SciELO. 

Foram excluídos pela leitura do título, 

leitura do resumo, leitura do artigo na 

íntegra ou por repetição 94 artigos.  Ao 

final, apenas 13 artigos foram selecionados 

baseados nos critérios de inclusão e 

exclusão. Para apresentação dos resultados, 

optou-se por considerar a apresentação das 

seguintes variáveis: autor/ano, amostra, 

método, resultado, conforme descrito na 

Tabela 1. 

 

DISCUSSÃO 

A heterogeneidade dos artigos não 

permitiu a aplicação de tratamento 

estatístico (metanálise). Há grande 

dificuldade para avaliar estudos sobre 

marcadores tumorais e comparar seus 

resultados
17

. As diversidades que dificultam 

a avaliação vão desde a escolha de 

anticorpos de diferentes laboratórios; 

método de avaliação da expressão do 

marcador; subjetividade da avaliação da 

expressão do marcador dada pelo 

observador
10

; escore de expressão do 

marcador para cada estudo; a inclusão de 

casos de carcinoma in situ misturados ao 

carcinoma invasor
18

; a heterogeneidade de 

parâmetros estudados, como a ausência de 

análise da relação entre a expressão do 

VEGF e o status linfonodal e a invasão 

parametrial
19

. 

Um fato interessante encontrado foi 

o período de publicação dos artigos 

selecionados, pois mesmo não estipulado 

limite de período de publicação a partir dos 

critérios de inclusão e de exclusão, 

verificou-se que só foram encontrados 

artigos com data de publicação a partir de 

1999, apesar do método imunoistoquímico 

já ser utilizado na patologia cirúrgica desde 

1974
20 

e do fator de crescimento vascular 

endotelial ter sido isolado e clonado a 

primeira vez em 1989
21

. Essa situação pode 

ser decorrente do interesse pela 

investigação da correlação de marcadores 

biológicos e prognóstico no câncer de colo 

uterino, além da possibilidade de direcionar 

o uso de terapias antiangiogênicas apenas 

mais recentemente, posteriormente à 

demonstração em outros tumores malignos, 

como da mama.  

Os estudos tiveram amostragens 

que variaram de 28-165 casos, então 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/


 

 

 

estudos com amostragem pequena 

dificultam ou até mesmo impedem o 

estabelecimento de correlação da expressão 

do marcador biológico, VEGF, e diversos 

parâmetros propostos. Mesmo em estudos 

maiores, com 100
19

 e 152 pacientes
18

, não 

foi demonstrada associação entre a forte 

expressão do VEGF e o estadiamento da 

FIGO
15

, talvez pelo número reduzido de 

pacientes em cada estadio.  

Os tipos histológicos mais 

estudados foram o escamoso, 

adenocarcinoma, e menos frequentemente, 

o adenoescamoso. Houve diminuição de 

todas as correlações significativas ao incluir 

ambos, carcinoma espinocelular (escamoso) 

e adenocarcinoma, para análise estatística
17

. 

Houve também estudo em que não ocorreu 

correlação entre quaisquer parâmetros por 

ter ocorrido análise apenas de 

adenocarcinoma e adenoescamoso
22

, onde 

já se sabe que a expressão do VEGF é 

significativamente mais forte que em 

carcinoma escamoso
23

.  

A análise da correlação entre a 

expressão do VEGF e a idade foi estudada 

na quase totalidade dos artigos 

selecionados, exceto em 3 estudos
12,13,22

, 

porém não foi demonstrada correlação em 

nenhum dos estudos. Acreditamos que a 

média de idade semelhante entre os estudos 

possa ter tido influência na inexistência de 

correlação entre a expressão do VEGF e a 

idade. Alguns estudos demonstraram não 

haver correlação também com o grau, 

subtipo histológico ou com controle local 

da doença
22,24

.  

Em relação ao método, houve 

grande heterogeneidade quanto à forma de 

analisar a expressão do VEGF. Artigos que 

utilizaram um escore em graus de expressão 

diferenciados por percentual de 

expressão
13,17,18

, outros com escore 

relacionado com grau de expressão do tipo 

mínimo/moderado/intenso
13,19

, outros com 

percentual de corte para considerar a 

expressão positiva ou negativa
22,24,25

. 

Consideramos tal diversidade, fator 

contribuinte para impossibilitar comparação 

de resultados entre os estudos.  

Diversos estudos estabeleceram 

uma correlação entre a profundidade de 

invasão no estroma e a expressão do 

VEGF
10,26

, demonstrando que a expressão 

do VEGF está relacionada com um pior 

prognóstico. Já a correlação da expressão 

do VEGF e o envolvimento linfonodal pelo 

câncer de colo uterino foi demonstrado e 

revelou  ainda correlação com invasão 

parametrial
25

. Tais correlações implicam em 

pior prognóstico, também demonstrado 

mais claramente em outros estudos
13,17,18,19

.  

Alguns estudos envolveram 

indivíduos que foram submetidos a 

tratamento cirúrgico, outros à radioterapia 

e/ou quimioterapia ou ainda aqueles com 

combinação de cirurgia seguida por 

radioterapia e/ou quimioterapia, com 

poucos analisando a influência da expressão 

do VEGF no resultado de tratamento 

específico, com exceção de um único 

estudo
19

 que considerou a expressão do 

VEGF um fator altamente significativo e 

independente de prognóstico para pacientes 

com carcinoma do colo uterino tratados 

com radioterapia. Portanto, a submissão das 

pacientes a diversos protocolos terapêuticos 

não analisados de forma separada em 

relação à expressão do VEGF impede a 

avaliação do resultado do tratamento. 

Diversos estudos demonstraram, em 

análise multivariada, que a expressão do 

VEGF está relacionada com pior 

prognóstico
13,17,25

, além de menor sobrevida 

global e sobrevida livre de doença
13

. Em 

análise univariada, apenas dois estudos 

tiveram relação com pior prognóstico 

quando da expressão do VEGF
19,26

. 

Outro problema encontrado foi a 

forma que foi feito o estadiamento das 

pacientes, como por exemplo, no estudo em 

que as pacientes foram submetidas apenas a 

tratamento com radioterapia e com 

estadiamento feito com exame clínico da 

pelve e ressonância magnética nuclear da 

pelve, sem análise do espécime cirúrgico 

para confirmação patológica
26

. 

Hellberg; Tot; Stendahl (2009) 

perceberam que a impossibilidade de 

analisar os estadios clínicos separadamente, 

a falta de ajuste para a expressão de 

marcadores tumorais relevantes 

concorrentes e a inclusão de diferentes 

subtipos histológicos no mesmo grupo de 

estudo pode levar a conclusões falsas sobre 

o significado dos marcadores tumorais de 

prognóstico. 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSÕES 

Há escassos estudos que envolvam 

a expressão imunoistoquímica do VEGF no 

câncer de colo uterino, gerando subsídio 

científico, talvez, insuficiente para a 

realização de estudos com drogas alvo que 

bloqueiem a via da angiogênese.  

Acreditamos que a expressão do 

VEGF é um fator prognóstico para o câncer 

de colo uterino, porém novos estudos, com 

maior número de pacientes, com avaliação 

individualizada por estadiamento, tamanho 

de tumor, modalidade terapêutica utilizada 

(cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou a 

combinação), estudos em países em 

desenvolvimento, onde os casos são 

encontrados em estadios relativamente 

avançados e, consequentemente, a 

sobrevida média é menor, cerca de 41% 

após cinco anos
6
, poderiam ajudar a 

entender melhor a influência do VEGF 

dentro de nossa realidade. 
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Tabela 1 – Estudos que analisaram a correlação da expressão e do grau de expressão do VEGF (vascular endothelial growth factor) com prognóstico no câncer de colo uterino. 

AUTOR/ 

ANO 

AMOSTRA DE 

CARCINOMA 

INVASOR 

ESTADIO MÉTODOS RESULTADOS 

Hellberg;  

Tot; Stendahl, 

2009
17

 

n: 165. 

Hist.: 129 

escamoso, 29 

adenocarcinoma, 7 

outras histologias. 

Trat.: radioterapia. 

Ib = 54 

IIa = 14 

IIb = 18 

III = 35 

IV = 7  

Imunoistoquímica. 

Escore em 4 graus: 0, ausência de expressão do 

marcador; 1,  expressão em 1–19% das células 

cancerígenas; 2, em 20–49%; 3, em 50% ou mais. 

VEGF ≥50% (n=87): IB-IIA, 53 (77,9%), IIB-IV, 34 (59,7%) p 

(0.03) 

Correlação com prognóstico em análise multivariada. 

Hammes et al, 

2008
12

 

n: 28  

Hist.: escamoso 

Trat. SI 

SI Imunoistoquímica. Expressão positiva em 75% (p < 0.001) aumenta de forma paralela 

com a severidade da lesão, do epitélio normal para o carcinoma 

escamoso. 

Kang; Hong, 

2004
26

 

n: 42  

Hist.: escamoso 

Trat.: radioterapia.  

IB = 13 

II = 23 

III e IV = 6 

Imunoistoquímica. 

VEGF positivo: quando mais de 10% das células 

tumorais de 500 células contadas estavam coradas. 

Expressão positiva em 21/42 (50%), sendo significativamente 

maior em tumores > 4 cm que em tumores menores (65% vs. 31%, 

p=0.031). Sobrevida em 5 anos significativamente maior no grupo 

VEGF negativo (89% vs. 47%, p=0.02). Estadio (p=0.007), 

tamanho do tumor (p=0.025), duração da radioterapia externa 

(p=0.006) foram fatores prognósticos significativos para SG 

apenas em análise univariada. 

Gaffney et al, 

2003
13

 

n: 55 

Hist.: 48 escamoso, 

5 adenocarcinoma, 

2 adenoescamoso 

Trat.: radioterapia.  

Ib = 12 

II = 22 

III =17 

IV = 4 

Imunoistoquímica. 

Escore: 0, sem expressão; 1, <10% de células 

tumorais positivas; 2, 10%–50%; e 3, > 50%. 

Intensidade da expressão: 0, sem expressão; 1, 

expressão mínima; 2,  moderada; e 3, forte. 

O aumento da expressão do VEGF, em análise multivariada para 

SG e SLD, teve significância. 

Ryu et al, 

2003
22

 

n: 47 

Hist.: 33 

adenocarcinoma, 

14 adenoescamoso 

Trat.: radioterapia. 

I, II = 19 

III, IV = 28 

Imunoistoquímica. 

VEGF positivo: expressão > 50% e intensidade da 

expressão moderada. 

Expressão positiva em 27/47 pacientes (57,4%), p não 

significante. 

Sem correlação com idade, grau histológico, subtipo histológico 

ou com controle local. 

Lee, IJ  et al, 

2002
10

 

 

 

n: 117 pacientes 

Hist.: 102 

escamoso, 10 

adenocarcinoma, 5 

adenoescamoso 

Trat.: cirurgia ± 

Ib Imunoistoquímica. 

Escore da intensidade da expressão: 0 (negativo); 

+; ++; e +++. Área de expressão: 0, negativo; +, 

≤25%  intensidade na área do tumor; ++, 26–50%; 

e +++, 51–100%. Outro escore: grau 0-++, baixa 

expressão; grau +++, forte expressão em 

A intensidade de expressão do VEGF foi significativamente 

associada com profundidade da invasão estromal (p=0.01) e 

metástase para linfonodos pélvicos (p=0.03); também o único 

preditor significativo para recorrência pélvica (p=0.001) e o mais 

importante para recorrência à distância (p=0.001); em análise 

multivariada, foi fator prognóstico para SG e SLD (p=0.009 e 



 

 

 

Fonte: PubMed, MedLine, MedLine Old, Science Direct, LILACS e  SciELO, 2010. 

Abreviações: E: estadio; Hist.: histologia; Trat.: tratamento; SI: sem informação; VEGF: vascular endothelial growth factor (fator de crescimento vascular endotelial); SG: sobrevida global; 

SLD: sobrevida livre de doença; FIGO: Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia 

radioterapia e/ou 

quimioterapia 

 

intensidade e área. p=0.001, respectivamente). A área de expressão do VEGF foi 

significativamente associada com tamanho do tumor (p=0.002), 

porém não foi um fator prognóstico para SG e SLD, ou seja, sem 

correlação com prognóstico, bem como para recorrência pélvica 

(p=0.14)e à distância (p=0.06). 

Lee, JS et al, 

2002
24

 

n: 37 

Hist.: 

adenocarcinoma 

Trat.: cirurgia ± 

radioterapia / 

quimioterapia 

Ia = 7 

Ib = 25 

IIa = 3 

IIb = 2 

Imunoistoquímica. 

Definido como positivo se mais de 10% da 

membrana ou do citoplasma estiverem marcados. 

Expressão positiva em 31 (83.8%).  A avaliação estatística da 

expressão do VEGF de acordo com a idade, tipo histológico, grau 

de diferenciação, invasão linfovascular, status linfonodal e estadio 

revelou nenhuma diferença significativa em nenhum destes 

parâmetros. 

 

Tjalma et al, 

2000
18

 

n: 152 

Hist.: 104 

escamoso, 12 

adenocarcinoma, 

10 adenoescamoso, 

4 outras histologias 

0=22,  

Ia=22, 

Ib=39, 

IIa=37, 

IIb=9, 

IIIa=5, 

IIIb=10, 

IVa=4, 

IVb=4 

Imunoistoquímica. 

Inclusão de carcinoma in situ. 

Escore: 25% das células do tumor positivas, fraca 

expressão; 25–50%, moderada; e ≥50%, forte 

expressão.  

30/152 (20%) tinham expressão ≥ 50%. 

Expressão do VEGF: sem valor prognóstico. 

 

Loncaster et 

al, 2000
19

 

n: 100 pacientes 

Hist.: 94 escamoso, 

5 adenocarcinoma, 

1 adenoescamoso 

Trat.: radioterapia. 

I = 35 

II = 36 

III = 29 

Imunoistoquímica. 

Escore da intensidade da expressão: 0, sem 

expressão; 1, expressão mínima; 2, expressão 

moderada; e 3, forte expressão. 

A expressão de VEGF foi o fator prognóstico mais potente em 

análise multivariada para diminuição da sobrevida, além de 

aumento da taxa de metástases à distância, mas não para o 

controle local. Em análise univariada, apenas a expressão de 

VEGF e radiossensibilidade foram preditores dos resultados do 

tratamento.  

Cheng et al, 

1999
25

 

n: 104 

Hist.: 79 escamoso, 

20 

adenocarcinoma, 5 

adenoescamoso 

Trat.: cirúrgico 

I =87 

II = 17 

 

 

 

Imunoistoquímica. 

Escore da concentração: 0 - 75% (0–750 pg/mg da 

proteína) como expressão normal; > 75% (mais 

que 750 pg/mg) como hiperexpressão. p < 0.05 

Tumores com hiperexpressão do VEGF tiveram maior incidência 

de invasão estromal profunda, invasão de paramétrio e metástase 

linfonodal. No mesmo estadio, o tamanho do tumor afeta a 

concentração e expressão do VEGF no estudo imunoistoquímico, 

demonstrando que haver correlação (pior prognóstico). 



 

 

 

SUMMARY 

 
VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR RECEPTOR EXPRESSION IN CERVIX 

CANCER: A SYSTEMATIC REVIEW 

 

Guacyra Magalhães PIRES, Adelmar Afonso de AMORIM JÚNIOR, Maria Julliana Galvão NUNES, Darley 

de Lima FERREIRA FILHO, Nicodemos Teles de PONTES-FILHO 

 

Objective: to identify through a systematic review the expression of vascular endothelial growth 

factor in different degrees of expression and its correlation with prognosis in patients with cervix 

cancer. Method: the systematic review was realized through research on databases: PubMed, 

MedLine Old, MedLine, LILACS, SciELO and Science Direct. Results: 107 publications were 

found, which 9 in PubMed, 80 in Medline, 2 in Old Medline, 16 in Science Direct and none in 

LILACS and SciELO. Only 13 articles were selected based on inclusion and exclusion criteria. 

Conclusion: despite the scarcity of studies involving the expression of VEGF in cervical cancer, it 

is possible to correlate the expression with worse prognosis. 

 

KEYWORDS: vascular endothelial growth factor, angiogenesis, cervical cancer, 

immunohistochemistry, systematic review 
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