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Introdução: O crescimento e a progressão de tumores dependem da formação de novos vasos
sanguíneos a partir de um endotélio vascular preexistente. O fator de crescimento endotelial
vascular (VEGF) é um mitógeno de células endoteliais e o aumento de sua expressão é associado com crescimento tumoral e metástase. Objetivos: Quantificar a expressão do gene VEGF-A em amostras de carcinoma espinocelular de cavidade oral (OCSCC) e avaliar os dados
de expressão em relação à progressão da doença. Casuística e Métodos: PCR em Tempo Real
foi utilizado para quantificar a expressão do gene VEGF-A em oito amostras de OCSCC e oito
amostras de tecidos não tumorais do mesmo paciente. O estadiamento do tumor foi realizado
de acordo com o tamanho, comprometimento de linfonodos e metástase. A quantificação do
gene VEGF-A nas amostras tumorais foi realizada em relação às amostras normais e em relação aos genes de referência. A presença de infecção por HPV foi realizada por PCR em tempo
real. Os valores de RQ foram analisados por One Sample t Test. Resultados: Foram investigados pacientes do gênero masculino, com média de idade de 69,5±10 anos. Hábitos tabagista e
etilista foram identificados em 87,5% e 75% dos pacientes, respectivamente. As amostras de
OCSCC apresentaram média de quantificação relativa (RQ) de 0,88 (P=7,009). Dois pacientes
apresentaram estadio I da doença com média de RQ de 1,01. Um paciente apresentou estádio II
com RQ de 0,1. Tumores com estadio III apresentaram média de RQ de 0,38. Os tumores mais
avançados (estadio IV) apresentaram média de RQ de 0,7. Conclusão: Os resultados mostram
que a expressão de VEGF-A não está associada ao OCSCC neste grupo amostral. O aumento
da casuística poderá contribuir com dados relevantes para o entendimento do papel do VEGF-A no desenvolvimento deste tipo tumoral.
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