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RREESSUUMMOO  

 
O carcinoma de células renais (CCR) é umas das doenças 

urológicas de maior malignidade, correspondendo de 1% a 3% de todos os 
tumores sólidos dos adultos. As lesões pré-malignas do CCR ainda não foram 
totalmente descritas. Achados de displasia intra-epitelial tubular renal (DIETR) 
em áreas próximas ao tumor, livres de neoplasia, sugerem que esta alteração 
possa ser a precursora biológica de alguns tipos de CCR. O objetivo geral 
deste estudo é identificar alterações displásicas intra-epiteliais tubulares renais, 
em área não tumoral de rim com CCR. Os objetivos específicos são: (1) avaliar 
a incidência da DIETR, nos diferentes tipos histológicos de  carcinoma renal 
para determinar a prevalência em tipos específicos, (2) avaliar a possibilidade 
do uso de tissue microarray (TMA) no estudo da DIETR e CCR e os 
parâmetros para sua utilização e (3) comparar os achados de imuno-
histoquímica utilizando os anticorpos anti Ki-67 e p53, para confirmar a 
evidência de DIETR, como precursora biológica do CCR. O estudo foi realizado 
em peças cirúrgicas de nefrectomias realizadas em pacientes com diagnóstico 
de CCR, selecionadas no período de 2000 a 2005, em material arquivado no 
Instituto Nacional de Câncer (182 casos). Os 75 casos positivos para DIETR 
foram analisados por imuno-histoquímica para marcação de antígeno ki-67 e 
proteína p53, utilizando-se a técnica do TMA. Foi realizado teste de validação 
de TMA, que autorizou o uso de dois cilindros de 1 mm2 por caso. A Análise 
estatística mostrou não haver diferença nas marcações de p53 e Ki-67 entre as 
áreas displásicas e tumorais, porém há diferença significativa entre as áreas 
displásicas e tumorais quando comparadas com as áreas do controle normal. 
Viu-se ainda, com o teste de regressão, que há uma tendência de fraca a 
moderada para se predizer a marcação tumoral a partir da marcação da área 
displásica com o antígeno Ki-67 e proteína p53, respectivamente. 

 

 

Carcinoma renal, displasia intraepitelial tubular renal, tissue 
microarray, antígeno Ki-67 e proteína p53. 



AABBSSTTRRAACCTT  

 
Renal cell carcinoma is one of the most malignant urological 

diseases, corresponding to 1-3% of solid tumors in adults. The finding of 
intratubular epithelial dysplasia (IED) next to tumor areas suggests that this can 
be the biological precursor of some types of renal cell carcinoma (RCC). The 
main objective of this study is to identify IED in areas of non neoplastic kidney 
with RCC. Other objectives are: (1) evaluate the incidence of IED in RCC 
subtypes, (2) evaluate the use of tissue microarray (TMA) to study IED and 
RCC and (3) compare immunohistochemistry (IHC) results with Ki-67 and p53 
protein to confirm the evidence that IED is the biological precursor of RCC. This 
study was performed in 182 archival material from nephrectomy surgical 
specimens from Instituto Nacional de Câncer, between 2000 and 2005. IED 
was diagnosed in 75 cases, that were studied by TMA with Ki-67 and p53 
protein IHC. TMA validation assay demonstrated that the use of two tissue 
cores with 1 mm2 each was suitable to evaluate RCC and IED. Statistical 
analysis demonstrated no difference in p53 e Ki-67 IHC between dysplastic and 
tumoral areas, but there was difference when compared to normal controls. 
Regression test demonstrated weak to moderate tendency to predict tumoral 
positivity through dysplastic area results with Ki-67 and p53 protein, 
respectively.  

 

Renal cell carcinoma, intratubular epithelial dysplasia, tissue 
microarray, Ki-67 and p53 protein. 

   



  

  

 

 

 

11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 
 
 

Os carcinomas de células renais (CCR) representam cerca de 1% a 

3% de todas as neoplasias malignas viscerais, sendo responsáveis por 90% 

dos cânceres renais em adultos em ambos os sexos. Existem cerca de 30.000 

casos novos por ano e 12.000 mortes por esta doença. Os tumores ocorrem 

com maior freqüência em indivíduos a partir dos 40 anos de idade, como a 

maioria dos tumores epiteliais, porém, a partir dos 75 anos há queda da 

incidência, tanto em homens quanto em mulheres (EBLE, 2004; ROSAI, 2004). 

 

Historicamente 30% dos pacientes com CCR se apresentam com 

metástase no momento do diagnóstico, e 50% daqueles que têm doença 

aparentemente localizada, desenvolvem metástase à distância após a 

ressecção do tumor primário (MOTZER,1996). Portanto, a detecção e o 

estadiamento precoce podem diminuir as taxas de morbidade e mortalidade. 
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A etiologia do CCR não está totalmente esclarecida, e seu curso 

clínico é extremamente variável. A patogênese continua sendo assunto 

controverso na literatura, e, mesmo com descrições de supostas alterações 

pré-malignas, muito pouco é conhecido da biologia molecular destas lesões 

pré-cancerosas (PEHLIVAN, 2004).  

 

O nosso estudo consta da revisão de 182 casos de CCR, no Instituto 

Nacional de Câncer (INCa), no período de 2000 a 2005, em pacientes na faixa 

etária dos 22 aos 84 anos de idade, para caracterização de displasia intra-

epitelial tubular renal (DIETR). A identificação histopatológica da DIETR utilizou 

os critérios de Mourad et al (1994). A investigação imuno-histoquímica foi 

realizada em “tissue microarrays” (TMA) contendo duas áreas de DIETR e do 

CCR de cada caso. Foi realizada pesquisa do antígeno de proliferação nuclear 

Ki-67 (MIB1) e avaliação da expressão da proteína p53, marcadores 

freqüentemente relacionados à origem e progressão de diversas neoplasias 

(seqüência displasia-carcinoma), para confirmar a evidência da DIETR como 

precursora biológica do CCR. 

   



  

  

  

 

22..  HHIIPPÓÓTTEESSEE  

 
 
 
 H0. O achado de displasia intra-epitelial renal em pacientes com 

carcinoma de células renais não se correlaciona com atividade precursora 

biológica neste tipo de neoplasia. 

 

 H1. A incidência de displasia intra-epitelial tubular renal em áreas com 

ausência de neoplasia, em pacientes com carcinoma de células renais, 

demonstra sua característica pré-maligna. 



  

  

 

  

33..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 
 
 

3.1 Objetivo geral 

 

Identificar alterações displásicas intra-epiteliais tubulares, em área 

não tumoral de rim com carcinoma de células renais. 

  

  

3.2- Objetivos específicos 

 

I)Avaliar a incidência das alterações displásicas intra-epiteliais 

tubulares renais, nos diferentes tipos histológicos de carcinoma renal, para 

determinar a prevalência em tipos específicos.  

 

II)Avaliar a possibilidade do uso de TMA no estudo da DIETR e CCR 

e os parâmetros para sua utilização. 
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III)Comparar os achados de imuno-histoquímica com os anticorpos 

anti antígeno de proliferação celular Ki-67 e proteína p53, para confirmar a 

evidência da displasia intra-epitelial tubular, como precursora biológica do 

carcinoma de células renais. 
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44..  RREEVVIISSÃÃOO  DDAA  LLIITTEERRAATTUURRAA  

 
 

4.1 Carcinoma de células renais e displasia intra-epitelial 

tubular renal 

 

O câncer renal é a 15ª causa mais comum de câncer no mundo, 

apresentando cerca de 190.000 novos casos por ano; destes, 85 a 90% são 

carcinoma de células renais. A incidência de câncer renal é consideravelmente 

maior nos países desenvolvidos, acometendo mais frequentemente os homens, 

com taxa de sobrevida em cinco anos de 50%. O tabagismo é uma causa 

estabelecida e a obesidade é fator de risco, principalmente para as mulheres 

(STEWART, 2003). 

 

Os carcinomas de células renais (CCR) representam cerca de 1% a 

3% de todas as neoplasias malignas viscerais. Existem cerca de 30.000 casos 

novos por ano e 12.000 mortes por esta doença. Os tumores ocorrem com 

maior freqüência em indivíduos a partir dos 40 anos de idade, como a maioria 
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dos tumores epiteliais, porém a partir dos 75 anos há queda da incidência, 

tanto em homens quanto em mulheres (EBLE, 2004;ROSAI, 2004). 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) adotou uma nova 

classificação para tumores renais, publicada em 2004 no livro “Pathology and 

Genetics of Tumors of the Urinary System and Male Genital Organs” (tabela 1). 

Nesta classificação estão reunidas as contribuições das classificações 

anteriores e as categorias dos tumores são descritas de acordo com 

características morfológicas e análise genética (EBLE 2004; KOVACS 1997). 

Os CCR são classificados como: CCR de células claras, CCR de células claras 

multilocular, CCR papilífero, CCR cromófobo, carcinoma renal medular, 

carcinoma dos ductos coletores de Bellini, carcinomas com translocação Xp11, 

carcinoma associado a neuroblastoma, carcinoma de células fusiformes e 

tubular mucinoso e CCR inclassificável (EBLE, 2004). 

 

Os CCR devem ainda ser graduados de acordo com o sistema de 

Fuhrman (tabela 2) e classificados de acordo com a Classificação de Tumores 

Malignos da União Internacional Contra o Câncer - TNM (tabela 3), que são 

aceitos e utilizados mundialmente. A graduação de Fuhrman utiliza como 

critérios básicos o tamanho nuclear e a evidência de nucléolo em diferentes 

aumentos (FUHRMAN, 1982). 

 

A patogênese do CCR é um assunto controverso, discutido desde 

1883, quando Paul Grawitz comparou células do CCR com células da cortical 
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adrenal e designou este tipo de neoplasia renal como hipernefroma (GRAWITZ 

APUD VAN POPPEL, 2000). Apesar de, em 1893, Sudeck ter identificado 

alterações atípicas nas células tubulares próximas ao câncer renal, a maioria 

dos autores era favorável à hipótese de Grawitz, e por um longo período de 

tempo as células da adrenal foram consideradas como precursoras da lesão 

inicial do CCR (VAN POPPEL, 2000).   

 

Stoerk, em 1908, retomou a teoria de Sudeck, acompanhado por 

Ewing (1919) e Wright (1922), e posteriormente evidências convincentes da 

origem tubular do CCR foram obtidas por Oberling em 1960 (VAN POPPEL, 

2000). 

 

A displasia epitelial é considerada uma alteração pré-maligna, 

significa crescimento desordenado, e se caracteriza por uma série de 

alterações que incluem perda da uniformidade das células assim como perda 

da sua arquitetura. As células displásicas exibem pleomorfismo moderado e 

freqüentemente contêm núcleos hipercromáticos e grandes em relação ao 

tamanho normal da célula. As mitoses podem ser mais abundantes que o 

normal, e aparecerem em localizações anormais dentro do epitélio (KUMAR, 

2005). 

 

Quando as alterações displásicas são acentuadas e envolvem toda 

a espessura do epitélio, mas permanecem confinadas ao tecido, são 

consideradas neoplasias pré-invasivas, denominada carcinoma in situ. As 
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alterações displásicas são freqüentemente encontradas adjacentes aos focos 

de carcinoma invasivo. No entanto, displasia não evolui obrigatoriamente para 

câncer, algumas alterações displásicas podem ser reversíveis, e com a 

remoção das causas que lhes deu origem o epitélio pode voltar ao normal. 

(KUMAR, 2005). 

 

Os primeiros relatos de alterações displásicas em rim de animal 

datam de 1950. Foi encontrada displasia tubular em hamsters como precursora 

de câncer renal e foi  descrito o desenvolvimento de carcinoma microinvasor a 

partir das alterações displásicas (HORNING APUD VAN POPPEL, 2000). No 

meio da década de 1970 foi identificada, pela primeira vez, displasia intra-

epitelial tubular renal em rim humano, numa série de três casos de CCR 

papilífero. Estas alterações displásicas foram consideradas originárias dos 

ductos coletores e, portanto, estes tumores seriam carcinomas de ductos 

coletores (MANCILLA-JIMENEZ APUD VAN POPPEL, 2000). 

 

A displasia intra-epitelial tubular renal (DIETR) associada ao CCR e 

suas variantes, tem sido estudada sistematicamente por Mourad et al. Estes 

autores identificaram alterações tubulares renais, que consideraram 

displásicas, em 30 de 110 casos de CCR. Tais lesões foram vistas 

principalmente na córtex renal, predominantemente periglomerulares e focais, 

porém em 6 dos 30 casos estas se apresentaram de maneira difusa 

(MOURAD, 1994). 
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A DIETR é descrita em estudos envolvendo pequeno número de 

pacientes, e é supostamente considerada como precursor biológico de alguns 

tipos de CCR. A literatura encontrada, ainda que consistente, é limitada em 

número, sugerindo de forma unânime que estudos mais abrangentes 

envolvendo maior número de casos deveriam ser realizados, com análise da 

expressão de antígeno de proliferação nuclear, para comprovação de sua 

característica pré-neoplásica (MOURAD, 1994; YÖRÜKOĞLU, 1999). 

 

A partir destas descrições de displasia intra-epitelial tubular em 

CCR, várias publicações têm considerado estas lesões como anormalidades 

pré-malignas, que podem estar envolvidas em estágios intermediários, na 

seqüência de alterações no estabelecimento do CCR, evoluindo do epitélio 

tubular normal até alterações neoplásicas bem definidas (PEHLIVAN, 2004) 
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Tabela 1: Subtipos histológicos de tumores de células renais (OMS 2004). 

 

Carcinoma de células renais células claras 
Carcinoma de células renais células claras multilocular 
Carcinoma de células renais papilífero 
Carcinoma de células renais cromófobo 
Carcinoma dos ductos coletores de Bellini 
Carcinoma renal medular 
Carcinomas com translocação Xp11 
Carcinomas associados à neuroblastoma 
Carcinoma de células fusiformes e mucinosas tubulares 
Carcinoma de células renais inclassificável  
Adenoma papilífero 
Oncocitoma 

* Adaptado de EBLE, J. N. et al.,2004 

 

 

 

Tabela 2: Graduação nuclear de Fuhrman. 

 Tamanho 
nuclear 

Característica 
nuclear  

Nucléolo 

Grau 1 10 m regular ausente 

Grau 2  15 m irregular presente (400x) 

Grau 3 20 m Irregular presente (100x) 

Grau 4 20 ou mais m bizarro presente 

    

* Adaptado de Algaba, F. et al., 2004. 
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Tabela 3: Classificação TNM para carcinoma de células renais, 2002. 

Tumor 

TX Tumor primário não pode ser avaliado 

T0 Ausência de tumor primário 

T1 Tumor com 7 cm ou menos limitado ao rim 

T1a Tumor com 4 cm ou menos 

T1b Tumor maior que 4 cm e menor ou igual à 7 cm 

T2 Tumor maior que 7 cm em sua maior dimensão, limitado ao 
rim 

T3 Tumor se estende às grandes  veias ou invade a supra-renal 
ou o tecido perirrenal, mas não ultrapassa a fáscia de Gerota 

T3a Tumor invade a supra-renal ou o tecido perirrenal, mas não 
ultrapassa a fáscia de Gerota (inclui seio renal) 

T3b Extensão macroscópica para veia renal (inclui segmento 
muscular com ramos da veia) ou veia cava e sua parede 
abaixo do diafragma 

T3c Extensão macroscópica para veia cava ou sua parede acima 
do diafragma 

T4 Tumor invade diretamente além da fáscia de Gerota 

Linfonodo 

NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 Ausência de metástases em linfonodos regionais 

N1 Metástase em um único linfonodo regional 

N2 Metástases em mais de um linfonodo regional 

Metástase 

MX Metástase à distância não pode ser avaliada 

M0 Ausência de metástase à distância 

M1 Metástase à distância 

* Adaptado de Sobin, L. H., 2002. 
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4.2 Marcadores imuno-histoquímicos 

 

4.2.1 Proteína p53 

 

Transformações neoplásicas se associam, com freqüência, a 

mutações no gene p53. O gene p53, localizado no braço curto do cromossomo 

17, codifica uma fosfoproteína nuclear com funções de fator de transcrição, de 

inibidor da replicação do DNA e do ponto de verificação da progressão do ciclo 

celular da fase G1 para a fase S e da fase G2 para M. Participa também da 

regulação da apoptose e do bloqueio da angiogênese, portanto, possui papel 

central nas vias da apoptose e ciclo celular. A proteína p53 é detectada no 

núcleo das células e sua expressão imuno-histoquímica ocorre quando esta se 

encontra inativa e, portanto, acumula no núcleo das células. Isto pode ocorrer 

por mutação do gene p53 ou por inativação da proteína mediada por outras 

moléculas, que, impedindo a proteína p53 de passar de sua forma monomérica 

para tetramérica, impossibilita sua ligação ao DNA e sua funcionalidade 

(NIEDER,2001). 

 

O estudo deste produto protéico e seu acúmulo podem ser 

detectados por técnicas de imuno-histoquímica, tendo sido identificado em 

muitas neoplasias incluindo o CCR.  

 

Uma das características da displasia e do câncer é a diferenciação 

terminal aberrante. Portanto, é importante que haja a identificação de fatores 
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que tenham ação tanto na proliferação quanto na diferenciação funcional. A 

proteína p53 parece ter papel central no controle da transcrição na 

diferenciação epitelial terminal tubular renal (SAIFUDEEN, 2002). 

 

LAI R et al. (1996) realizaram estudo com a expressão de gene p53 

mutante em áreas com DIETR e obtiveram achados positivos para a marcação 

nuclear de p53, sugerindo esta lesão como precursora de neoplasia maligna.  

RIOUX-LECLERCQ et al. (2000) e ZHANG et al. (1997) acharam correlação 

estatística entre o tempo de sobrevida e expressão da proteína p53,em casos 

de CCR. 

 

 

4.2.2 Antígeno de proliferação celular Ki-67 

 

Alguns estudos referem a importância de se avaliar alterações 

celulares ligadas ao ciclo biológico celular, incluindo índices proliferativos, em 

casos de displasia intra-epitelial. Para este fim tem sido utilizada a avaliação 

imuno-histoquímica do anticorpo monoclonal Ki-67 descrito em 1983 por 

GERDES et al.(1983), que reconhece um antígeno nuclear presente em todas 

as fases do ciclo celular, exceto das células em G0. A identificação do clone 

MIB-1 tem permitido sua localização em material de rotina histopatológica, 

fixado em formalina e incluído em parafina (KEY & MUNAKATA, 1993). 
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Algumas séries confirmam o papel da proliferação celular na 

progressão do  CCR, além de demonstrarem que o índice de imunopositividade 

com o anticorpo anti antígeno Ki-67 tem associação significativa com a 

sobrevida dos pacientes, independente do grau histológico e do estágio tumoral 

(DE RIESE, 1993; DELAHUNT, 1995; RIOUX-LECLERCQ, 2000). Já VISAPÄÄ 

et al. (2003) em estudo com 257 casos de CCR de células claras 

demonstraram que o estágio tumoral é o fator prognóstico mais importante, 

seguido do antígeno Ki-67. 

 

 A determinação do índice de imunopositividade com o anticorpo 

anti-antígeno Ki-67 tornou-se um método simples, reproduzível e confiável de 

informação da capacidade de proliferação dos tumores (MOTZER,1996; 

DELAHUNT, 1995). 

 

 

4.2.3 Tissue Microarray  

 

A primeira referência de produção de blocos de parafina com 

múltiplas amostras foi a “técnica da salsicha”, onde até 100 fragmentos de 

diferentes tecidos podiam ser agregados e envolvidos por membrana intestinal 

e processados para formar um bloco de parafina (BATTIFORA,1986). Um ano 

depois, em 1987, surgiu a primeira descrição de punção de cilindros de tecido 

de blocos de parafina pré-existentes, utilizando uma agulha hipodérmica 

convencional com a ponta cortada e organizando os 20 a 30 cilindros obtidos 
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dentro de um canudo plástico de bebida para posterior inclusão em bloco de 

parafina (WEN-HUI,1987). 

Estas técnicas foram aperfeiçoadas e, em 1998, foi publicado o 

primeiro artigo divulgando um equipamento comercial para puncionar cilindros 

de tecido de blocos de parafina de material de biópsias e necrópsias (blocos 

doadores) e transferi-los para perfurações previamente realizadas pelo mesmo 

equipamento em um bloco de parafina receptor, com capacidade para até 1000 

amostras, denominado de tissue microarray (microbanco de tecido – 

TMA)(KONONEM,1998). Após o desenvolvimento deste aparelho, foram 

descritas outras técnicas de produzir TMA de forma artesanal (PIRES,2006; 

CHEN, DATTA,2005; PAN,2004; MATZIAK,2003). 

 

Uma preocupação natural com a utilização da técnica de TMA era 

sua validação, uma vez que os estudos eram realizados em uma pequena 

amostra, de 0,6 a 2 mm, representando parte do material incluído em um bloco 

de parafina, que, por sua vez representava uma parte da lesão ou do órgão de 

origem. Diversos estudos avaliaram a significância estatística dos TMA, 

aprovando sua utilização para pesquisas em larga escala populacional, 

particularmente em relação a tumores homogêneos (CAMP,2000; 

GULMANN,2003; ZIMPFER,2006).  

 

A possibilidade de analisar até 1000 amostras em uma única lâmina 

de reação imuno-histoquímica ou de hibridização in situ, com validação 

estatística, causou grande impacto pela economia de tempo e do custo com 



27 

reagentes dispendiosos, como anticorpos ou sondas. Outra vantagem 

importante é que cada bloco de TMA seria um “arquivo miniaturizado” de 

amostras anatomopatológicas, que poderia ser facilmente replicado e 

armazenado por centenas de anos, com preservação dos antígenos teciduais. 

Cada bloco de TMA pode fornecer cerca de 100 lâminas histopatológicas, 

permitindo numerosos estudos com os mesmos casos e estudos multi-

institucionais com grande amostragem.  

 

Rapidamente, os TMA tornaram-se ferramenta de grande utilidade 

para pesquisa de novos critérios diagnósticos, fatores prognósticos e alvos 

moleculares para novas abordagens terapêuticas, além de controle de 

qualidade de técnicas de imuno-histoquímica e hibridização in situ (VAN DE 

RIJN,2004; PACKEISEN,2003; BRAUNSCHWEIG,2005).  

 



 

  

  

 

  

55..  MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

 
 

 

5.1 Casuística 

 

O estudo foi realizado em 182 peças cirúrgicas de nefrectomias, com 

diagnóstico de carcinoma de células renais, em pacientes na faixa etária dos 

25 aos 82 anos, selecionadas no período de 01/01/2000 a 30/09/2005, em 

exames histopatológicos arquivados na Divisão de Patologia do Instituto 

Nacional de Câncer (DIPAT - INCa). 

 

 

5.2  Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos os casos que apresentaram qualquer das 

características abaixo listadas: 

• material proveniente de biópsia e não nefrectomia; 
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• caso sem bloco de parafina disponível; 

• ausência de representação de rim não neoplásico na amostra; 

• autólise do tecido, identificada no exame microscópico; 

 Utilizando estes critérios, foram selecionados 160 casos de CCR. 

 

 

5.3 Métodos 

 

Foram analisadas as lâminas originais diagnósticas, coradas pela 

hematoxilina e eosina (H&E), para identificação de displasia intra-epitelial 

tubular renal (DIETR). Os carcinomas foram agrupados de acordo com a 

classificação de 2004 da OMS para carcinoma de células renais (CCR) em 

adultos, nos seguintes tipos específicos: células claras, papilífero, cromófobo e 

inclassificável e dos ductos coletores de Bellini (EBLE, 2004). 

 

 

5.3.1 Análise histopatológica 

 

A caracterização de displasia intra-epitelial tubular renal (DIETR) 

seguiu os critérios de Mourad et al (1994): (1) túbulos com núcleos volumosos, 

pelo menos 2 vezes o tamanho normal; (2) aumento da proporção 

núcleo/citoplasma; (3) hipercromasia nuclear; (4) cromatina condensada; (5) 

irregularidade na membrana nuclear.  
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Foram identificados 75 casos com evidência de DIETR e marcadas 

duas áreas características de DIETR e CCR em cada caso, para confecção do 

TMA. 

 

 

5.3.2 Tissue Microarray  

 

Os tissue microarrays foram produzidos por técnica artesanal 

baseada na construção de agulhas de TMA modificando agulhas hipodérmicas 

convencionais Becton-Dickinson PrecisionGlide® utilizando uma microretífica 

Dremel Multi-Pro® Rotary Tool Model 395, em rotação baixa (< 10.000 rpm), da 

seguinte forma: corte da ponta em bizel, abertura de janela lateral distando 

1mm da nova ponta e afiamento externo e interno da ponta redonda para que 

esta possa cortar o bloco de parafina sem dano.  

 

Os cilindros de tecido foram obtidos por punção manual ou com 

agulha adaptada a uma máquina de colocação de ilhós; este procedimento 

“semi-automatizado” visa garantir puncionamento vertical rápido e seguro.  

 

Foram puncionados dois cilindros de tecido de cada caso, utilizando 

agulha com 1,19mm de diâmetro (S= r2; área= 1mm2). Os cilindros de tecido 

dos blocos doadores foram transferidos para um molde de inclusão de aço 

inoxidável, previamente preparado com uma grade, produzida no programa de 

desenho CorelDraw® e impressa em papel comum, com círculos brancos com 
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1mm de diâmetro e espaçamento de 0,5mm e coberta por fita adesiva de dupla 

face.  

 

Uma vez que todos os cilindros estavam aderidos à grade no molde, 

de forma alinhada e perpendicular, seguindo um mapa de orientação da 

localização de cada tecido no bloco, o molde foi preenchido por parafina 

líquida.  

 

Foram incluídos, além dos quatro cilindros de tecido dos casos para 

estudo (dois de DIETR e dois de CCR), cilindros de tecido para utilização como 

controles positivos das reações imuno-histoquímicas e orientação espacial do 

TMA (figura 1).  
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Figura 1: procedimento de construção dos blocos de TMA. (A) lâminas 

histopatológicas coradas pela H&E sobrepostas aos respectivos blocos de 

parafina doadores; (B) detalhe de um caso com a lâmina histopatológica 

corada pela H&E com áreas de interesse marcadas [azul= DIETR e preto= 

CCR], sobreposta ao respectivo bloco doador; (C) bloco doador com áreas de 

interesse marcadas; (D) punção de área marcada; (E) colocação do cilindro de 

tecido sobre grade de orientação; (F) grade de orientação totalmente 

preenchida com cilindros de tecido, aderidos e orientados. 

  

AA                                                                                          BB  

  

  

  

  

CC            DD  

  

  

  

  

EE            FF  
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Foram produzidos quatro blocos de TMA:  

  

1. estudo de validação: 10 casos de DIETR, com 4 cilindros de 1 

mm2 por caso; 

 

2. 30 casos de DIETR (2 cilindros de 1 mm2 ) e CCR (2 cilindros de 

1 mm2); 

 

3. 35 casos de DIETR (2 cilindros de 1 mm2) e CCR (2 cilindros de 1 

mm2); 

 

4. 17 casos de rim normal (grupo controle): blocos para controle de 

tecido renal não neoplásico foram obtidos de pacientes na faixa etária média do 

estudo, necropsiados por diagnósticos não relacionados a doenças renais. 

 

O restante do procedimento técnico - microtomia, coloração pela 

hematoxilina-eosina (H&E) e imuno-histoquímica (IHQ) - foi realizado de forma 

convencional (figura 2). 
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Figura 2: lâminas de TMA, produzidas a partir dos blocos de DIETR + CCR e 

de controle – H&E e imuno-histoquímica com os anticorpos anti proteína p53 e 

antígeno Ki-67. 
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5.3.3 Teste de validação do Tissue Microarray  

 

Áreas selecionadas de displasia tubular renal de 10 casos de CCR, 

próximas ou distantes da lesão tumoral, foram retiradas de blocos de parafina 

de tecido fixado em formol, produzindo um bloco de TMA com 40 cilindros de 

tecido (4 cilindros de 1mm2 de cada caso), que foi submetido a imuno-

histoquímica para avaliar a expressão de proteína p53 e antígeno Ki-67. O 

objetivo foi demonstrar a validação da técnica de TMA utilizando dois a quatro 

cilindros de tecido com 1mm2 por caso, para a análise da displasia tubular no 

carcinoma de células renais. 

 

 

5.3.4 Imuno-histoquímica (IHQ) 

 

5.3.4.1 Técnica imuno-histoquímica 

 

As lâminas com cortes dos TMAs foram submetidas à IHQ com os 

seguintes anticorpos primários: proteína p53 (clone DO7, DAKO, Carpinteria, 

EUA; catálogo #M7001) e antígeno Ki-67 (clone MIB1, DAKO, Carpinteria, 

EUA; catálogo #M7240). Em todas as lâminas havia controle negativo e 

positivo externo (pele normal para o antígeno Ki-67 e adenocarcinoma 

intestinal para a proteína p53).  
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Para as reações imuno-histoquímicas foram obtidos cortes 

histológicos com 4 m de espessura, em lâminas histológicas previamente 

tratadas com solução de silano (Allkimia), para garantir maior aderência do 

material à lâmina durante o processamento, descrito a seguir:  

 

Desparafinizacão: colocação das lâminas em estufa a 60°C por 40 

minutos e 4 banhos de solvente ecológico ECO-K (Clarus Technology);  

 

Hidratação: álcool absoluto (2x), álcool a 95% (2x) e água destilada 

(1x), por 5 minutos cada banho, em temperatura ambiente; 

 

Bloqueio da peroxidase endógena: solução de peróxido de 

hidrogênio 3% em metanol por 15 minutos; temperatura ambiente; 

 

Recuperação antigênica: imersão das lâminas em tampão citrato 

(Isofar, código 304), 0,01mM, pH 6.0, com 0,5% de “polyoxyethylene-sorbitan 

monolaurate - Tween 20” (Sigma, código P-7949) em banho-maria digital 

(DeLeo), 96°C, por 40 minutos; 

 

Aplicação do anticorpo primário (tabela 4), por 1 hora, em câmara 

úmida; 

Aplicação do sistema de revelação / amplificação baseado em 

polímero livre de biotina Novolink (Novocastra / Vision Biosystems, Newcastle, 

Inglaterra), por 40 minutos;  
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Aplicação da solução cromógena diaminobenzidina (“liquid DAB-plus 

substrate kit”, Zymed, código 00-2020), por 5 minutos; 

 

Contracoloração com Hematoxilina de Harris (Merk). 

 

OBS: A partir do item 3, realizada lavagem com tampão fosfato 

(PBS), pH 7.4, à temperatura ambiente, entre cada etapa. 

 
 
 
 

Tabela 4: Anticorpos primários utilizados na reação imuno-histoquímica. 

Anticorpo anti Clone Marca Código Diluição Reatividade 

Proteína p53 DO-7 DAKO M7001 1:200 Proteína p53 mutante e 

selvagem 

      

Antígeno Ki-67 MIB-1 DAKO M7240 1:100 Fases ativas do ciclo 

celular (G1, S, G2 e M) 
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5.3.4.2 Análise imuno-histoquímica 

 

Foram analizados o antígeno nuclear de proliferação celular Ki-67 e 

a proteína p53, considerando positivos todos os núcleos celulares com 

coloração castanha moderada a intensa; estes foram contados em toda a área 

de cada cilindro examinado.  

 

 

5.3.4 Análise estatística 

 

Os dados foram descritivos estatisticamente por meio dos 

parâmetros: valor mínimo, valor máximo, mediana e intervalo interquartílico, 

além da média e do desvio padrão. A descrição gráfica utilizou diagramas de 

caixa e hastes (box plots). 

 

A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov (quando os dados apresentavam mais de 40 observações) ou pelo 

teste de Shapiro-Wilk (quando havia até 40 dados no grupo avaliado). 

Comparações entre grupos de dados independentes foram 

realizadas pela técnica não paramétricas do teste de Mann-Whitney e a de 

dados pareados pela técnica não paramétrica do teste de Wilcoxon. 

 

A avaliação da correlação entre a marcação displásica dos 

marcadores e a marcação tumoral do mesmo marcador foi avaliada pelo 
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coeficiente de correlação de Spearman e de gráficos de dispersão. O modelo 

para estimar o valor da marcação tumoral a partir do conhecimento da 

marcação displásica foi obtido por meio da Análise de Regressão Linear, o qual 

teve a sua adequabilidade avaliada pelo coeficiente de determinação r2. 

 

As decisões estatísticas foram tomadas ao nível de significãncia de 

0,05 (5%). 

 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o software SPSS 

versão 10.0 e o aplicativo Excel (Microsoft). 

  



  

  

 

 

 

66..  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 
 
 

6.1 Teste de validação 

 
 

O bloco de TMA com 40 cilindros de tecido representando áreas de 

displasia tubular renal, identificadas pela histopatologia (4 cilindros de 1 mm2 

de cada caso) foi submetido a imuno-histoquímica para avaliar a expressão de 

proteína p53 e antígeno Ki-67 (figura 3). Os resultados da imuno-histoquímica 

com os dois diferentes anticorpos, usando dois a quatro cilindros de tecido por 

caso (1 mm2 cada) e cortes inteiros na lâmina (área de 25mm2) foram 

comparados. 

 

A análise da proteína p53 mostrou diferença estatística significativa 

na comparação entre o TMA e cortes inteiros, favorecendo a utilização de 2 

cilindros de tecido (p< 0,05). Não houve diferença significativa entre as análises 

IHQ utilizando 2 e 4 cilindros por caso (p> 0,05) (tabela 5 e figura 4).  
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A análise do antígeno KI-67 não mostrou diferença estatística entre 

a utilização de TMA com 2 ou 4 cilindros de tecido ou o corte inteiro (tabela 6 e 

figura 5).  

 

Portanto, utilizando-se dois marcadores imuno-histoquímicos 

diferentes, ficou demonstrada a validação da técnica de TMA utilizando dois 

cilindros de tecido por caso, para a análise da displasia tubular no carcinoma 

de células renais.  

 

 

 

Figura 3: blocos dos 10 casos e das 10 lâminas histopatológicas utilizados para 

produzir o bloco de TMA de validação e exemplo da reação imuno-histoquímica 

para proteína p53 em um túbulo com displasia. 

B. bloco de TMA, lâmina de H&E e IHQ para proteína p53. 

A. blocos doadores e respectivas lâminas de H&E. 
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Tabela 5: Teste de validação do TMA – proteína p53. 

Caso 2mm
2
 4mm

2
 25mm

2
 

H05-4690-B3 1 cel/mm
2
 1,25 cel/mm

2
 0,32 cel/mm

2
 

H05-9853-A8 0 0,25 cel/mm
2
 0,04 cel/mm

2
 

H05-1079-A4 2 cel/mm
2
 1,75 cel/mm

2
 0,36 cel/mm

2
 

H05-2233-A4 3 cel/mm
2
 2,75 cel/mm

2
 0,48 cel/mm

2
 

H05-2441-A8 0 0,25 cel/mm
2
 0,16 cel/mm

2
 

H05-5553-B3 2 cel/mm
2
 2,25 cel/mm

2
 0,24 cel/mm

2
 

H05-4099-A4 0,5 cel/mm
2
 0,75 cel/mm

2
 0,12 cel/mm

2
 

H05-7838-A8 2 cel/mm
2
 2 cel/mm

2
 0,12 cel/mm

2
 

H05-5977-A7 1 cel/mm
2
 1 cel/mm

2
 0,16 cel/mm

2
 

H05-6520-A6 3 cel/mm
2
 3 cel/mm

2
 0,48 cel/mm

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Teste de validação do TMA – proteína p53 - teste t pareado. 
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Tabela 6: Teste de validação do TMA – antígeno Ki-67. 

Caso 2mm
2
 4mm

2
 25mm

2
 

H05-4690-B3 3cel/mm2 2,5cel/mm2 1,32cel/mm2 

H05-9853-A8 0 0,25cel/mm2 0,16cel/mm2 

H05-1079-A4 0,5cel/mm2 0,75cel/mm2 0,32cel/mm2 

H05-2233-A4 0 0 0,56cel/mm2 

H05-2441-A8 0 0 0,04cel/mm2 

H05-5553-B3 0 0,5cel/mm2 0,04cel/mm2 

H05-4099-A4 0 0 1,16cel/mm2 

H05-7838-A8 0,75cel/mm2 1,5cel/mm2 1,56cel/mm2 

H05-5977-A7 1cel/mm2 0,75cel/mm2 0,64cel/mm2 

H05-6520-A6 1cel/mm2 1,25cel/mm2 0,36cel/mm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Teste de validação do TMA – antígeno Ki-67 - teste do sinal. 
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6.2- Casos estudados 

 

Dos 182 casos separados no INCa, 22 foram excluídos seguindo os 

critérios de exclusão descritos na sessão 5.2.  

 

Dos 160 casos selecionados 98 ocorreram em homens e 62 em 

mulheres (61,2% e 38,7%, respectivamente). A classificação histopatológica 

dos subtipos foi a seguinte: 104 eram CCR células claras (65%), 36 eram CCR 

papilíferos (22,5%), 14 eram CCR cromófobos (8,75%), cinco eram CCR 

inclassificáveis (3,1%) e um era CCR de ductos de Bellini (0,65%). Destes, 75 

(46,8%) apresentaram DIETR na análise histopatológica (tabela 7) 

 

Dos casos positivos para DIETR (n=75), 55 eram CCR células claras 

(73,5%), 12 eram CCR papilífero (16%), seis eram CCR cromófobo (8%) e dois 

eram CCR inclassificáveis (2,5%) (figuras 6 e 7). Destes, dez casos foram 

utilizados para o teste de validação, conforme descrito na sessão 6.1.  

 

O achado de DIETR de acordo com os subtipos histológicos dos 

tumores mostrou a seguinte distribuição: 52,8% dos CCR células claras (55 de 

104), 42,8% dos CCR cromófobos (6 de 14), 33,3% dos CCR papilíferos (12 de 

36) e 40% dos CCR inclassificáveis (2 de 5). 

 

Dos casos negativos para DIETR (n=85), 49 eram CCR células 

claras (57,6%), 24 eram CCR papilífero (28,2%), oito eram CCR cromófobo 
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(9,4%), três eram CCR inclassificável (3,5%) e um era CCR de ductos de Bellini 

(1,2%). 

 

Foram construídos três TMA, dois com os casos selecionados para 

displasia, e um com casos controle de necropsia.  

 

Os dois TMA com os casos selecionados para displasia foram 

produzidos, um com 30 casos e outro com 35 casos de displasia, contendo 

dois cilindros de um mm2  cada, da área de displasia e dois cilindros de 1 mm2  

cada, da área correspondente do tumor. O TMA dos casos controle foi 

produzido com 17 casos de necropsia, selecionadas de pacientes sem doença 

renal na descrição macroscópica do laudo final, com dois cilindros de um mm2 

cada. 

 

As células com marcação para a proteína p53 e para o antígeno Ki-

67 foram contadas nos dois cilindros, e foi considerada como valor final, a 

média dos dois cilindros (tabelas 8-10) (figuras 8 e 9). 

 

Foi observado que a marcação na área displásica era semelhante a 

da área tumoral, mas houve grande diferença entre a área displásica e tumoral 

(maior marcação) quando comparadas com o grupo controle. Além disso, 

houve diferença significativa entre as marcações da proteína p53 e do antígeno 

Ki-67, com maior marcação para p53, tanto nas áreas displásicas quanto nas 

áreas tumorais.  
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Tabela 7: Classificação histopatológica dos carcinomas de células renais 

estudados e associação com displasia. 

Tipo CCR Com displasia Sem displasia Total 

Células claras 55 49 104 

Cromófobo 6 8 14 

Papilífero 12 24 36 

Inclassificável 2 3 5 

Ductos de Bellini 0 1 1 

Total 75 85 160 
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Tabela 8: Resultados das contagens de imunopositividade com os anticorpos 

anti antígeno Ki-67 e proteína p53, nas áreas de CCR e DIETR, em cada 

cilindro ( bloco 1 TMA 30). 

Nº Paciente Core Ki-67.d Ki-67.t p53.d p53.t Tipo CCR 

1 H00-7931 1 0 0 2 2 Células claras 

1 H00-7931 2 1 3 1 2  

2 H00-7662 1 0 0 9 1 Papilífero 

2 H00-7662 2 3 0 6 0  

3 H00-5409 1 0 0 11 1 Células claras 

3 H00-5409 2 0 0 14 0  

4 H00-4663 1 0 7 10 30 Papilífero 

4 H00-4663 2 1 0 27 13  

5 H00-3010 1  0  0 Cromófobo 

5 H00-3010 2  0  0  

6 H00-2557 1 3 0 14 3 Células claras 

6 H00-2557 2 1 0 12 2  

7 H00-2426 1 1 1 5 2 Células claras 

7 H00-2426 2 0 0 4 2  

8 H00-449 1 0 0 0 0 Células claras 

8 H00-449 2 0 0 2 0  

9 H00-398 1 2 0 5 0 Células claras 

9 H00-398 2 0 0 17 0  

10 H00-221 1 3 0 6 4 Células claras 

10 H00-221 2 2 0 4 7  

11 H01-11484 1 4 0 2 0 Células claras 

11 H01-11484 2  0  1  

12 H01-11680 1 2 0 31 0 Células claras 

12 H01-11680 2 1 0 32 0  

13 H01-5480 1 0 0  0 Cromófobo 
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Nº Paciente Core Ki-67.d Ki-67.t p53.d p53.t Tipo CCR 

13 H01-5480 2 3 0 3 0  

14 H01-3717 1 2 0 7 0 Células claras 

14 H01-3717 2 7 0 15 0  

15 H00-15273 1 3 2 6 10 Cromófobo 

15 H00-15273 2 3 2 4 3  

16 H00-14120 1 6 3 0 0 Células claras 

16 H00-14120 2 3 15 3 3  

17 H00-12717 1 15 30 16 5 Células claras 

17 H00-12717 2 56 2 17 4  

18 H00-12447E 1 5 17 2 45 Células claras 

18 H00-12447E 2 7 2 2 29  

19 H00-12447A 1 7 0 7 1 Células claras 

19 H00-12447A 2 10  2   

20 H00-8649 1 0 0 62 50 Papilífero 

20 H00-8649 2 0 2 16 60  

21 H02-1500 1 2 13 12 8 Células claras 

21 H02-1500 2 5 18 16 0  

22 H02-427 1 4 30 21 276 Células claras 

22 H02-427 2 7 7 56 221  

23 H01-15725 1 3 4 32 31 Papilífero 

23 H01-15725 2 5 9 29 234  

24 H01-14720 1 7 0 8 3 Papilífero 

24 H01-14720 2 7 0 0 0  

25 H01-14659 1 0 9 6 0 Papilífero 

25 H01-14659 2 2 14  4  

26 H01-14577 1 2 0 8 0 Células claras 

26 H01-14577 2 1 2 8 8  
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Nº Paciente Core Ki-67.d Ki-67.t p53.d p53.t Tipo CCR 

27 H01-13591 1 3 0 22 11 Células claras 

27 H01-13591 2 6 0 22 7  

28 H01-12846 1 2 1 3 2 Células claras 

28 H01-12846 2 0 1 2 0  

29 H01-12423 1 0 34 5 40 Células claras 

29 H01-12423 2 3 40 5 28  

30 H01-12196 1 0 0 11 4 Células claras 

30 H01-12196 2 6 3 15 15  

* Core= cilindro de tecido do TMA; Ki-67.d= IHQ com anticorpo anti antígeno Ki-67 em áreas de 
DIETR; Ki-67.t= IHQ com anticorpo anti antígeno Ki-67 em áreas de CCR; p53.d= IHQ com 
anticorpo anti proteína p53 em áreas de DIETR; p53.t= IHQ com anticorpo anti proteína p53 em 
áreas de CCR. 
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Tabela 9: Resultados das contagens de imunopositividade com os anticorpos 

anti antígeno Ki-67 e proteína p53, nas áreas de CCR e DIETR, em cada 

cilindro ( bloco 2 TMA 35). 

Nº Paciente Core Ki-67.d Ki-67.t p53.d p53.t Tipo CCR 

1 H04-7641 1 11 5 23 2 Células claras 

1 H04-7641 2 5 10 32 2  

2 H04-6624 1 3  2  Células claras 

2 H04-6624 2 4 1 3 1  

3 H04-3825 1 0 0 0 2 Papilífero 

3 H04-3825 2 0 0 3 10  

4 H04-3130 1 0 0 7 0 Células claras 

4 H04-3130 2 14 0 12 3  

5 H04-2465 1 0 0 2 1 Células claras 

5 H04-2465 2 3 0 4 0  

6 H04-1531 1 6 9 16 53 Células claras 

6 H04-1531 2 5 13 21 105  

7 H04-451 1 1 0 7 0 Células claras 

7 H04-451 2 5 0 3 0  

8 H02-9649 1 0 2 9 12 Inclassificável 

8 H02-9649 2 0 2 12 11  

9 H02-2766 1 3 102 16 52 Inclassificável 

9 H02-2766 2 4 108 6 96  

10 H02-1687 1 0  0  Células claras 

10 H02-1687 2 0 0 2 0  

11 H05-2233 1 0 0  0 Cromófobo 

11 H05-2233 2 0 0 0 0  

12 H04-19708 1 4 13 14 4 Células claras 

12 H04-19708 2 5 0 14 0  

13 H04-19416 1 7 0 29 0 Células claras 
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Nº Paciente Core Ki-67.d Ki-67.t p53.d p53.t Tipo CCR 

13 H04-19416 2 0 2 27 0  

14 H04-18185 1 1 10 7 2 Células claras 

14 H04-18185 2 13 1 9 0  

15 H04-17774 1 20 205 61 261 Células claras 

15 H04-17774 2 12 256 62 246  

16 H04-15333 1 13 22 28 11 Células claras 

16 H04-15333 2 5 11 32 0  

17 H04-14879 1 6 0 13 10 Células claras 

17 H04-14879 2 2 7 3 20  

18 H04-13014 1  5 12 0 Células claras 

18 H04-13014 2  1 15 0  

19 H04-12036 1 4 25  53 Células claras 

19 H04-12036 2  46  151  

20 H04-11141 1 2 0 7 0 Células claras 

20 H04-11141 2 2 0 13 0  

21 H05-13017 1 1 6 7 2 Células claras 

21 H05-13017 2 0 10 5 7  

22 H05-12792 1 3 12 7 22 Células claras 

22 H05-12792 2 8 3 18 16  

23 H05-12294 1 6 35 35 2 Células claras 

23 H05-12294 2 8 10 5 3  

24 H05-11958 1 3 3 19 6 Células claras 

24 H05-11958 2 7 0 28 4  

25 H05-10265 1 5 0 7 12 Cromófobo 

25 H05-10265 2 5 0 7 0  

26 H05-10177 1 0 20 14 45 Células claras 

26 H05-10177 2  30 1 44  
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Nº Paciente Core Ki-67.d Ki-67.t p53.d p53.t Tipo CCR 

27 H05-8568 1 0 0 3 35 Células claras 

27 H05-8568 2 3 0 5 8  

28 H05-8164 1 0 0 15 52 Células claras 

28 H05-8164 2 0 1 5 6  

29 H05-5735 1 5 0 6 0 Células claras 

29 H05-5735 2 9 0 7 51  

30 H05-2843 1 0 0 20 0 Células claras 

30 H05-2843 2  0  0  

31 H05-15151 1 11 3 2 27 Células claras 

31 H05-15151 2 13 4 3 36  

32 H05-14505 1 12 4 13 13 Células claras 

32 H05-14505 2 10 0 14 0  

33 H05-14123 1 6 0 14 0 Cromófobo 

33 H05-14123 2 3 0 8 8  

34 H05-13730 1 5 20 98 75 Papilífero 

34 H05-13730 2 5 14 5 36  

35 H05-13243 1 2 0 9 19 Papilífero 

35 H05-13243 2 0 3 8 11  

* Core= cilindro de tecido do TMA; Ki-67.d= IHQ com anticorpo anti antígeno Ki-67 em áreas de 
DIETR; Ki-67.t= IHQ com anticorpo anti antígeno Ki-67 em áreas de CCR; p53.d= IHQ com 
anticorpo anti proteína p53 em áreas de DIETR; p53.t= IHQ com anticorpo anti proteína p53 em 
áreas de CCR. 
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Tabela 10: Resultados das contagens de imunopositividade com os anticorpos 

anti antígeno Ki-67 e proteína p53, nos túbulos renais dos casos controle, em 

cada cilindro ( bloco 3 Controle). 

Nº Paciente Core Ki-67 p53 Causa do óbito 

1 N92-182 1 0 0 Tumor cerebral 

1 N92-182 2 0 0 

2 N92-150 1 0 1 Infarto agudo do miocárdio 

2 N92-150 2 0 0 

3 N92-134 1 0 2 Cardiopatia reumática 

3 N92-134 2 0 0 

4 N92-228 1 0 0 Miocardiopatia dilatada 

4 N92-228 2 0 0 

5 N92-219 1 0 1 Broncoaspiração 

5 N92-219 2 0 3 

6 N92-189 1 0 0 Insuficiência cardíaca 

6 N92-189 2 0 3 

7 N95-44 1 0 0 AVE hemorrágico 

7 N95-44 2 0 0 

8 N95-42 1 0 0 Broncopneumonia 

8 N95-42 2 0 0 

9 N95-10 1 0 6 Insuficiência cardíaca 

9 N95-10 2 0 1 

10 N95-99 1 0 0 Celulite necrosante do MID 

10 N95-99 2 0 0 

11 N95-84 1 0 0 Aneurisma de aorta 

11 N95-84 2 0 0 

12 N95-69 1   Tumor cerebral 

12 N95-69 2   
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Nº Paciente Core Ki-67 p53 Causa do óbito 

13 N95-118 1 0 0 Infarto agudo do miocárdio 

13 N95-118 2 0 0 

14 N95-104 1 0 6 Carcinoma de esôfago 

14 N95-104 2 0 3 

15 N95-102 1 0 0 AVE hemorrágico 

15 N95-102 2 0 0 

16 N95-131 1 0 0 Edema pulmonar 

16 N95-131 2 0 0 

17 N95-126 1 0 2 Síndrome de Arnold-Chiari 

17 N95-126 2 0 0 

* Core= cilindro de tecido do TMA; Ki-67= IHQ com anticorpo anti antígeno Ki-67; p53= IHQ 
com anticorpo anti proteína; AVE= acidente vascular encefálico; MID= membro inferior direito  
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Figura 6: DIETR - avaliação morfológica pela H&E. (A) área displásica, 

panorâmina, objetiva de 10x; (B a F) alterações morfológicas da DIETR – 

aumento da relação núcleo:citoplasma, nucléolo evidente, binucleação e 

hipercromasia, objetiva de 40x. 
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Figura 7: CCR - avaliação morfológica pela H&E. (A) CCR de células claras 

grau 1, objetiva de 10x; (B) CCR cromófobo grau 1, objetiva de 10x; (C) CCR 

papilífero grau 2, objetiva de 40x; (D) CCR papilífero grau 3, objetiva de 40x; 

(E) CCR papilífero grau 4, objetiva de 40x; (F) CCR inclassificável, objetiva de 

10x. 
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Figura 8: Marcação imuno-histoquímica com o anticorpo anti proteína p53. (A) 

DIETR, marcação focal, objetiva de 40x; (B) DIETR, marcação moderada, 

objetiva de 40x; (C) DIETR, marcação difusa, objetiva de 40x; (D) CCR 

papilífero grau 2 com marcação focal, objetiva de 40x; (E) CCR de células 

claras grau 3 com marcação difusa, objetiva de 10x; (F) CCR de células claras 

grau 3 com marcação difusa, notar mitose positiva [seta], objetiva de 40x. 
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Figura 9: Marcação imuno-histoquímica com o anticorpo anti antígeno Ki-67. 

(A) CCR de células claras grau 3 com marcação moderada, notar mitose 

positiva [seta], objetiva de 20x; (B) CCR de células claras grau 4 com marcação 

focal, objetiva de 40x; (C) DIETR, marcação difusa, objetiva de 40x; (D) DIETR 

com marcação focal, notar mitose positiva [seta], objetiva de 40x; (E) CCR 

papilífero grau 4 com artefato pré-analítico, notar mitose negativa [seta], 

objetiva de 40x; (F) rim normal controle, negativo, objetiva de 20x. 
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6.3- Análise estatística 

 
 

Para a consideração dos valores a serem comparados, cada dupla 

de cores gerou, por média aritmética, um valor a ser considerado para a 

respectiva lâmina, de modo que o marcador Ki-67 apresentou 63 valores para 

os cortes displásicos, 65 cortes tumorais e 16 cortes normais (controle). Iguais 

números foram obtidos para o marcador p53. 

 

 

6.3.1 Descrição estatística dos dados 

  

Os valores de contagem das marcações pelos dois marcadores 

utilizados encontram-se resumidos pelos parâmetros estatísticos do quadro a 

seguir: 

 

Marcador Amostra n Mínimo Máximo Mediana 
Intervalo 

interquartílico 
Média 

Desvio 

padrão 

Ki-67 

Displásica 63 0 35,5 3,5 4,5 4,1 5,20 

Tumor 65 0 230,5 1 7,8 10,0 31,51 

Controle 16 0 0 0 0 0 0 

p53 

Displásica 63 0 61,5 9,5 12 12,7 12,36 

Tumor 65 0 253,5 4 19,8 21,7 48,50 

Controle 16 0 4,5 0 1,38 0,88 1,38 
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Os diagramas de caixa a seguir descrevem a distribuição dos 

valores observados nos dois marcadores nas amostras: 

166563166563N =

Amostras

p53.controle

p53.tumor

p53.displasia

ki67.controle

ki67.tumor

ki67.displasia

300

250

200

150

100

50

0

 

 

6.3.2 Avaliação da normalidade dos dados 

 

Os testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk avaliaram a 

normalidade dos dados. O quadro abaixo resume os achados: 

Marcado

r 
Amostra Teste 

Valor da 

estatísti

ca 

Graus de 

liberdade 
valor-p 

Normalidad

e 

Ki-67 

Displásic

a 
Kolmogorov-Smirnov 0,216 63 < 0,0001 NÃO 

Tumor Kolmogorov-Smirnov 0,375 65 < 0,0001 NÃO 

Controle 

(não admite aplicação 

de teste por ter tido 

sempre valor 

constante) 

- - - NÃO 

p53 

Displásic

a 
Kolmogorov-Smirnov 0,205 63 < 0,0001 NÃO 

Tumor Kolmogorov-Smirnov 0,327 65 < 0,0001 NÃO 

Controle Shapiro-Wilk 0,703 16 0,010 (*) NÃO 

(*) – Limite superior da real significância 
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Considerando a não normalidade dos dados, a análise comparativa 

entre os grupos será realizada por métodos não paramétricos. 

 

6.3.3 Comparação entre as marcações do ki-67 

 

6.3.3.1 Comparação entre as marcações das áreas displásicas 

com áreas tumorais 

 

 O diagrama em caixa a seguir destaca as distribuições dos 

valores observados para as marcações do Ki-67: 
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O teste de Wilcoxon indica inexistência de diferença estatisticamente 

significativa entre a marcação de Ki-67 nos casos de displasia e nos casos de 

tumor (z = 0,073; valor-p = 0,942). 

 

6.3.3.2 Comparações entre as marcações das áreas displásicas e 

áreas tumorais com o controle 
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O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância de 0,05, indica 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre a marcação do Ki-67 nas 

áreas de displasia e nas áreas do controle (U = 80; p < 0,0001), assim como 

entre a marcação nas áreas de tumor e nas áreas do controle (U = 200; valor-p 

= 0,0001). 
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6.3.4 Comparação entre as marcações do p53 

 

6.3.4.1  Comparação entre as marcações das áreas displásicas 

com áreas tumorais 

 

 O diagrama em caixa a seguir destaca as distribuições dos 

valores observados para as marcações do p53: 

 

              

6363N =

Amostras

p53.tumorp53.displasia

300

250

200

150

100

50

0

 

 

O teste de Wilcoxon indica inexistência de diferença estatisticamente 

significativa entre a marcação de p53 nos casos de displasia e nos casos de 

tumor (z = 0,644; valor-p = 0,519). 
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6.3.4.2 Comparações entre as marcações das áreas displásicas e 

áreas tumorais com o controle 
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O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância de 0,05, indica 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre a marcação do p53 nas 

áreas de displasia e nas áreas do controle (U = 50; p < 0,0001), assim como 

entre a marcação nas áreas de tumor e nas áreas do controle (U = 203,5; valor-

p = 0,0003). 
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6.3.5 Comparação entre as marcações do ki-67 com as do p53 

 

6.3.5.1  Comparação entre as marcações das áreas displásicas 

 

 O diagrama em caixa a seguir destaca as distribuições dos 

valores observados para as marcações displásicas: 
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O teste de Wilcoxon indica existência de diferença estatisticamente 

significativa entre a marcação de Ki-67 e de p53 nas células displásicas, com 

valores maiores para a marcação do p53 (z = 5,414; p < 0,0001). 
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6.3.5.2  Comparação entre as marcações das áreas tumorais 

 

 O diagrama em caixa a seguir destaca as distribuições dos 

valores observados para as marcações tumorais: 
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O teste de Wilcoxon indica existência de diferença estatisticamente 

significativa entre a marcação de Ki-67 e de p53 nas células tumorais, com 

valores maiores para a marcação do p53 (z = 3,032; valor-p = 0,002). 
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6.3.6 Regressão da marcação ki-67 displásicas sobre a 

marcação Ki-67 tumorais 

 

 A análise dessa regressão significa buscar um modelo linear que 

possa predizer o valor da marcação Ki-67 nos tumores a partir da informação 

sobre a marcação do Ki-67 nos cortes displásicos. 

 

 

6.3.6.1  Correlação das marcações ki-67 nas displasias e nos 

tumores 

 

O coeficiente de correlação de Spearman entre a marcação Ki-67 

nas displasias e nos tumores foi de rs = 0,485, o qual apresenta alta 

significância estatística (p < 0,0001), embora a intensidade da relação seja de 

fraca a moderada.  

 

 

6.3.6.2 Diagrama de dispersão das marcações ki-67 

 

 O diagrama de dispersão abaixo registra a reta de regressão para 

o modelo linear de relacionamento entre a marcação displásica e a marcação 

tumoral do Ki-67, incluindo as curvas que indicam os limites de confiança a 

95% da reta de regressão.  
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O modelo linear obtido pela análise da regressão é 

 

y = 1,956 x + 1,699 

 

onde x é o valor da marcação do Ki-67 nos cortes displásicos de um 

paciente e y a estimativa da marcação do Ki-67 nos cortes tumorais que essa 

pessoa tenha ou venha a ter.  O intervalo a 95% de confiança para o 

coeficiente linear b = 1,956 é [0,719;3,193]. 
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6.3.6.3  Análise da regressão 

 

 O modelo de regressão mostrou-se estatisticamente significativo 

(p<0,05), como pode ser constatado no quadro da Análise da Variância a 

seguir, indicando que é possível obter estimativas significativas das marcações 

tumorais para o Ki-67 a partir das marcações displásicas do Ki-67 a partir do 

modelo linear, o qual é, no entanto, de expressividade irrelevante, uma vez que 

(conforme indica o coeficiente de determinação r2 = 0,114) apenas 11,4% da 

variabilidade da marcação tumoral do Ki-67 seja explicada pela variação 

displásica do Ki-67: 

 

 

 

6.3.7 Regressão da marcação p53 displásicas sobre a marcação 

p53 tumorais 

 

 A análise dessa regressão significa buscar um modelo linear que 

possa predizer o valor da marcação p53 nos tumores a partir da informação 

sobre a marcação do p53 nos cortes displásicos. 

Aná lise da  Variância (ANOVA)b

7211,514 1 7211,514 9,915 ,002a

56006,698 77 727,360

63218,212 78

Fonte de variação

Modelo de Regressão

Residual

Total

Soma de

quadrados

graus de

liberdade

Quadrado

médio F valor-p

Preditor: (Constante), ki67.displasiaa. 

Variável explicada:  ki67.tumorb. 
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6.3.7.1 Correlação das marcações p53 nas displasias e nos 

tumores 

 

 O coeficiente de correlação de Spearman entre a marcação p53 

nas displasias e nos tumores foi de rs = 0,497, o qual apresenta alta 

significância estatística (p < 0,0001), embora a intensidade da relação seja de 

fraca a moderada.  

 

 

6.3.7.2 Diagrama de dispersão das marcações p53 

 

 O diagrama de dispersão abaixo registra a reta de regressão para 

o modelo linear de relacionamento entre a marcação displásica e a marcação 

tumoral do p53, incluindo as curvas que indicam os limites de confiança a 95% 

da reta de regressão.  
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O modelo linear obtido pela análise da regressão é 

 

y = 2,363 x  6,786 

 

onde x é o valor da marcação do p53 nos cortes displásicos de um 

paciente e y a estimativa da marcação do p53 nos cortes tumorais que essa 

pessoa tenha ou venha a ter.  O intervalo a 95% de confiança para o 

coeficiente linear b = 2,363 é [1,725;3,001]. 

 

6.3.7.3 Análise da regressão 

 

O modelo de regressão mostrou-se estatisticamente significativo 

(p<0,05), como pode ser constatado no quadro da Análise da Variância a 

seguir, indicando que é possível obter estimativas significativas das marcações 

tumorais para o p53 a partir das marcações displásicas do p53 a partir do 

modelo linear, o qual é, no entanto, de pouca expressividade, uma vez que 

(conforme indica o coeficiente de determinação r2 = 0,4138) apenas 41,4% da 

variabilidade da marcação tumoral do p53 seja explicada pela variação 

displásica do p53: 

 

Aná lise da  Variância (ANOVA)b

63013,298 1 63013,298 54,362 1,1E-10a

89253,481 77 1159,136

152266,779 78

Fonte de variação

Modelo de Regressão

Residual

Total

Soma de

quadrados

Graus de

liberdade

Quadrado

médio
F valor-p

Preditores:  (Constante), p53.displásiaa. 

Variável explicada: p53.tumorb. 



 

  

 

 

 

77..  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

 

Neste trabalho ficou demonstrada a importância da padronização do 

exame anatomopatológico. Foram excluídos oito casos por não haver lâmina 

de tecido renal não neoplásico na clivagem (36,4% do total de casos excluídos) 

e, a ausência de relato do estadiamento patológico no laudo original em 59 

casos, do total de 75 casos positivos para DIETR (78,6%), impossibilitou a 

correlação com o estadiamento tumoral. 

 

Os achados dos subtipos histológicos seguiram as taxas da OMS 

(EBLE, 2004). 

 

A distribuição por sexo e idade seguiu a da literatura mundial, 

relação homem: mulher de aproximadamente 2:1, e média de idade na sexta 

década de vida (MOURAD, 1994; EBLE, 2004). 
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Os achados de DIETR foram maiores que os descritos por MOURAD 

et al. (1994), que encontrou 27,3% de DIETR, enquanto que observamos 

46,8% neste estudo. A discrepância parece maior nos casos de CCR 

inclassificáveis, onde observamos 40% de DIETR, enquanto MOURAD et al. 

(1994) encontraram 75%. Tal diferença pode ser devido ao pequeno número de 

casos de CCR inclassificáveis nas casuísticas (5 casos nesta e 4 casos no 

relato de MOURAD et al.). 

 

Este é o primeiro estudo usando TMA de áreas displásica e tumoral, 

além de ser o primeiro a usar imuno-histoquímica para antígeno Ki-67 e 

proteína p53 juntos. ZIGEUNER et al. (2004) avaliou a expressão da proteína  

p53 e seu valor prognóstico em 188 CCR de células claras primários e 58 

metastáticos. VISAPÄÄ et al. (2003) realizou um estudo com TMA em 257 

casos de CCR células claras utilizando IHQ com o anticorpo anti antígeno Ki-67 

como fator prognóstico. 

 

Além destes, foi publicado em 2007 por HAGER et al. um trabalho 

com TMA em 461 casos de CCR para avaliar a perda de cilindros e com isso, a 

perda do caso. Foram também achados dois trabalhos utilizando TMA em 

CCR, porém um avaliou somente CCR cromófobo com outros marcadores que 

não o Ki-67 e a proteína p53, e o outro avaliou a expressão de bFGF em CCR 

(ABRAHAMS, 2004; HORSTMANN,2005). 
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Foi realizada busca, pelo sitío do Periódicos Capes (Pubmed/ 

Bireme), de trabalhos relacionados com as seguintes palavras: TMA; TMA + 

dysplasia; TMA + renal cell carcinoma; TMA + renal dysplasia; TMA + kidney, 

onde só foram encontrados os trabalhos descritos acima. 

 

Foram perdidos dois casos de DIETR (2,7%) e um de controle 

(5,8%) por insuficiência da amostra (tecido remanescente no bloco muito fino). 

A literatura a respeito de CCR utilizando a técnica de TMA não especifica o 

nível de adequabilidade da amostra e suas perdas. Em virtude disso, torna-se 

impossível a comparação com um padrão específico em CCR, sendo possível 

apenas a comparação de perdas com padrões gerais de confecção de TMA, 

conforme apresentado por PIRES et  al (2006), sendo todavia tal comparação 

não totalmente adequada, pois as perdas de <1% descritas por PIRES et al. 

(2006), não fazem menção a perdas provenientes especificamente de materiais 

já previamente desgastados por cortes histológicos repetidos nos blocos de 

origem. 

 

Na comparação das marcações do antígeno Ki-67 entre as áreas 

displásicas e tumorais, feita com o teste de Wilcoxon, não houve diferença 

estatisticamente significativa (p< 0,05), mas houve diferença estatisticamente 

significativa entre as marcações das áreas displásicas e nas áreas do controle 

(p< 0,0001), assim como entre a marcação da área tumoral e a área do 

controle (-p= 0,0001), realizadas pelo teste de Mann-Whitney. 
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Na comparação das marcações da proteína p53 entre as áreas 

displásicas e tumorais, feita com o teste de Wilcoxon, não houve diferença 

estatisticamente significativa (-p= 0,519), mas houve diferença estatisticamente 

significativa entre as marcações das áreas displásicas e nas áreas do controle 

(p< 0,0001), assim como entre a marcação da área tumoral e a área do 

controle (-p= 0,0003), realizadas pelo teste de Mann-Whitney. 

 

A comparação entre as marcações do antígeno Ki-67 e da proteína 

p53, nas áreas displásicas e nas áreas tumorais, feitas pelo teste de Wilcoxon, 

mostra diferença estatisticamente significativa (p< 0,0001 e -p= 0,002), com 

valores maiores para a proteína p53. 

 

Foi realizada análise de regressão da marcação do antígeno Ki-67, 

para que, a partir da marcação na área displásica, se pudesse predizer o valor 

da marcação na área tumoral, a qual mostrou alta significância estatística (p< 

0,0001), mas fraca intensidade da relação (r2= 0,114), com apenas 11,4% da 

variabilidade da marcação tumoral explicada pela variação displásica. 

 

A análise de regressão também foi realizada para a marcação da 

proteína p53, para que, a partir da marcação na área displásica, se pudesse 

predizer o valor da marcação na área tumoral, a qual mostrou alta significância 

estatística (p< 0,0001), mas fraca a moderada intensidade da relação (r2= 

0,4138), com apenas 41,4% da variabilidade da marcação tumoral explicada 

pela variação displásica. 
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Estes resultados não permitem ampla discussão, já que não foram 

encontrados, na literatura, dados estatísticos relacionados ao assunto, nem em 

relação às comparações. 

 

Cabe ainda ressaltar que três casos demonstraram artefatos pré-

analíticos, provavelmente secundários à fixação, causando resultados falso-

negativos, uma vez que foram observadas figuras de mitose que não foram 

imunomarcadas pelo anticorpo anti antígeno Ki-67. Destes, somente um caso 

não mostrou marcação pelo anticorpo anti proteína p53, evidenciando desta 

forma sua possível perda antigênica, por artefato pré-analítico. Este caso não 

foi retirado dos resultados finais por não ser estatisticamente relevante.



 

 

  

  

 

 

 

88..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

 

 

A avaliação morfológica na H&E, seguindo os critérios de MOURAD 

et al. (1994), identifica as áreas de DIETR nas regiões de tecido renal não 

neoplásico em rim com CCR, o que é confirmado pela análise estatística dos 

resultados imuno-histoquímicos. 

 

Foi identificada DIETR em todos os tipos histológicos de CCR, 

exceto no CCR de ductos de Bellini, variando entre 73,5% (CCR de células 

claras) e 2,5% (CCR inclassificável). 

 

O estudo de validação mostrou ser adequado o uso de TMA no 

estudo da DIETR e CCR, utilizando dois cilindros de tecido com 1mm2 cada. 

 

A análise estatística dos resultados imuno-histoquímicos com os 

anticorpos anti antígeno ki-67 e proteína p53 não permite confirmar a DIETR 



 

 

como precursora biológica do CCR, porém mostra uma tendência nesta direção 

para a proteína p53. 

    



 

 

  

  

 

 

 

99..  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAASS  

 
 

ABRAHAMS, N. A. et al. Chromophobe renal cell carcinoma: a comparative study of 
histological, immunohistochemical and ultrastructural features using high throughput 
tissue microarray. Histopathol, 45(6):593-602, 2004. 
 
ALGABA, F. et al. Handling and pathology reporting of renal tumor specimens. Eur 
Urol, 45:437-443, 2004. 
 
BATTIFORA, H. The multitumor (sausage) tissue block: Novel method for 
immunohistochemical antibody testing. Lab Invest, 55(2):244-8, 1986. 
 
BRAUNSCHWEIG, T.; CHUNG, J. Y.; HEWITT, S. M. Tissue microarrays: bridging 
the gap between research and the clinic. Expert Rev Proteomics, 2(3):325-36, 
2005. 
 
CAMP, R. L.; CHARETTE, L. A.; RIMM, D. L. Validation of Tissue Microarray 
technology in breast carcinoma. Lab Investigation,80(12):1943-1949, 2000. 
 
CHEN, N.; ZHOU, Q. Constructing tissue microarrays without prefabricating recipient 
blocks: a novel approach. Am J Clin Pathol, 124:103-107, 2005. 
 
DABBS,  D. J.  Diagnostic Immunohistochemistry. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier, 
2006. 729-732 p. 
 
DATTA, M. W. et al . A simple inexpensive method for the production of tissue 
microarrays from needle biopsy specimens. Appl Immunohistochem Mol 
Morphol,13(1):96-103, 2005.  
 
DELAHUNT, B. et al. Proliferation of renal cell carcinoma assessed by fixation-
resistant polyclonal Ki-67 antibody labeling. Cancer, 75: 2714-2719, 1995. 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE RIESE, W. T. W. et al. Prognostic significance of Ki-67 immunostaining in non-
metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol, 11: 1804-1808, 1993. 
 
EBLE, J. N. et al. World Health Organization Classification of Tumors. Pathology 
and Genetics of Tumors of the Urinary System and Male Genital Organs. Lyon, 
IARC Press 2004. 10-14p. 
 
FITZGIBBONS, P. L. et al. Prognostic factors in breast cancer: College of American 
Pathologists Consensus Statement 1999. Arch Pathol Lab Med, 124 (6):966-978, 
2000. 
 
FUHRMAN, S. A.; LASKY, L. C.; LUMAS, C. Prognostic significance of morphologic 
parameters in renal cell carcinoma. Am J Surg Pathol, 6: 655 – 63, 1982. 
 
GERDES, J. et al. Production of a mouse monoclonal antibody with a human antigen 
associated with cell proliferation. Int J Cancer,  31: 13-18, 1983. 
 
GOHJI, K. et al. Multifocal renal cell carcinoma in Japanese patients with tumors with 
maximal diameters of 50 mm or less. J Urol, 159: 1144-1149, 1998. 
 
GULMANN, C. et al. Biopsy of a biopsy: validation of immunoprofiling in gastric 
cancer biopsy tissue microarrays. Histopathol,42:70–76, 2003. 
 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAGER, M. et al. Tissue microarrays from renal cell tumors: exclusion criteria and 
rate of exclusion. Scand J Urol Nephrol, 41(6): 485-9, 2007. 
 

HORSTMANN, M. et al. Correlation of bFGF expression in renal cell cancer with 
clinical and histopathological features by tissue microarray analysis and 
measurement of serum levels. J Cancer Res Clin Oncol, 131(11): 715-22, 2005. 
 
KEY, G. et al. New antiserum against Ki-67 antigen suitable for double 
immunostaining of paraffin wax sections. J Clin Pathol, 46: 1080-1084, 1993. 
 
KIRKALI, Z.; LEKILI, M. renal cell carcinoma: new prognostic factors? Curr Opin 
Urol, 13:433-438, 2003. 
 
KONONEM, J. et al. Tissue microarrays for high-throughput molecular profiling of 
tumor specimens. Nat Med, 4(7):844-847, 1998. 
 
KUMAR, Vinay et al. Robbins e Cotran: Patologia - Bases Patológicas das 
Doenças. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 1692p. 
 
MATYSIAK, B. E. et al. Simple, inexpensive method for automating tissue microarray 
production provides enhanced microarray reproducibility. Appl Immunohistochem 
Mol Morphol, 11(3):269-273, 2003. 
 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOURAD, W. A. et al. Displastic tubular epithelium in “normal” kidney associated 
with renal cell carcinoma. Am J Surg Pathol, 18: 1117-24, 1994. 
 
MOTZER, R. J.; BANDER, N. H.; NANUS, D. M. Renal cell carcinoma. N Engl J 
Med, 335: 865-875, 1996. 
 
MUNAKATA, S.; HENDRICKS, J. Effect of fixation time and microwave oven heating 
time on retrieval of the Ki-67 antigen from paraffin-embedded tissue. J Histochem 
Cytochem, 41: 1241-1246, 1993. 
 
NIEDER, C. et al. The challenge of p53 as prognostic and predictive factor in 
Hodgkin’s or non-Hodgkin’s lymphoma. Ann Hematol, 80:2-8, 2001. 
 
PACKEISEN, J. et al. Demystified… Tissue microarray technology. J Clin Pathol: 
Mol Pathol, 56:198–204, 2003. 
 
PAN, C. C.; CHEN, P. C. H.; CHIANG, H. An easy method for manual construction of 
high-density tissue arrays. Appl Immunohistochem Mol Morphol,12(4):370-372, 
2004. 
 
PEHLIVAN, S. et al. Premalignant lesions of the kidney share the same genetics 
changes as conventional renal cell carcinoma. World J Urol, 22(2): 120-3, 2004. 
 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRES, A. R. C.; ANDREIUOLO, F. M.; SOUZA, S. R. A new method for the 
construction of tissue microarrrays without recipient paraffin block using custom-built 
needles. Diagn Pathol, I: 14. doi:10.1186/1746-1596-1-14, 2006. 
http://www.diagnosticpathology.org/ content/1/1/14 
 
RIOUX-LECLERCQ, N. et al. Value of immunohistochemical Ki-67 and p53 
determinations as predictive factors of outcome in renal cell carcinoma. Urology, 55: 
501-505, 2000. 
 
ROSAI, Juan. Rosai and Ackerman´s Surgical Pathology. 9thed. St Louis: Mosby,  
2004. 1251-1263p. 
 
SAIFUDEEN, Z.; DIPP, S.; EL-DAHR, S. S. A role for p53 in terminal epithelial cell 
differenciation. J Clin Invest, 109:1021-1030, 2002. 
 
STEWART, B. W.; KLEIHUES, P. World Cancer Report, World Health 
Organization. Lyon: IARC Press 2003. 261-264p. 
 
VAN DE RIJN, M.; GILKS, C. B. Applications of microarrays to histopathology. 
Histopathology, 44, 97–108, 2004. 
 
VAN POPPEL, H. et al. Precancerous lesions in the kidney. Scand J Urol Nephrol 
Suppl, 205: 136-65, 2000. 
 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISAPÄÄ, H. et al. Correlation of Ki-67 and Gelsolin expression to clinical outcome in 
renal clear cell carcinoma. Urology, 61: 845-850, 2003. 
 
WEN-HUI, W., FORTUNA, M.B.; FURMANSKI, P. A rapid and efficient method for 
testing immunohistochemical reactivity of monoclonal antibodies against multiple 
tissue samples simultaneously. J Immunol Methods, 103:121-129, 1987. 
 
YORUKOGLU, K. et al. Tubular displasia and Carcinoma in situ: precursors of Renal 
cell carcinoma. Urology, 53(4): 684-89, 1999. 
 
ZHANG, X. H. et al. p53 and HER-2 alterations in renal cell carcinoma. Urology, 50: 
636-642, 1997. 
 
ZIGEUNER, R. et al. Value of p53 as a prognostic marker in histologic subtypes of 
renal cell carcinoma: a systematic analysis of primary and metastatic tumor tissue. 
Urology, 63: 651-655, 2004. 
 
ZIMPFER, A. et al. Construction and validation of a bone marrow tissue microarray. J 
Clin Pathol, 60(1):57-61, 2006. 
 


