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Resumo 

 
Lima, P. M. A. Avaliação do perfil de agregado plaquetário circulante e da 
expressão de OX40, CD40L e 4-1BB em pacientes idosos com câncer 
colorretal. São Paulo 2017. [Tese] Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

A cada ano, mais de 1,2 milhões de pessoas são diagnosticadas com câncer 
colorretal (CCR) e cerca de 600.000 pessoas morrem por causa dessa doença. A 
incidência do câncer de cólon aumenta com a idade. O prognóstico dos pacientes 
com CCR tem melhorado nas últimas décadas, contudo, persiste uma sobrevida 
global menor nos idosos. O ambiente tumoral é composto por células do sistema 
imune, que refletem a tentativa desse sistema em promover uma resposta 
antitumoral. Complexas interações entre células e mediadores imunes no 
microambiente tecidual regulam o crescimento de tumores, progressão, metástase e 
angiogênese. O entendimento das alterações da imunidade na população idosa com 
CCR permitirá o surgimento de novos tratamentos com maiores taxas de resposta. O 
presente estudo teve por objetivo avaliar o perfil de agregado plaquetário circulante 
e da expressão de OX40, CD40L e 4-1BB em idosos com câncer colorretal. Foi 
realizado um estudo de corte transversal e translacional  com grupo de comparação 
interna, envolvendo 41 idosos portadores de CCR e 75 idosos saudáveis. Foi 
realizada a análise dos valores percentuais de leucócitos, de agregado de plaquetas 
ativadas aos linfócitos, monócitos e neutrófilos no sangue periférico, e também a 
análise dos percentuais de expressão de OX40, p-selectina (CD62P) e CD40L em 
células T, B, neutrófilo e plaquetas por citometria de fluxo. Dosagem no plasma de 
s4-1BB e sCD40L por enzyme linked immunosorbentassay (ELISA). Testes de 
Mann-Whitney e Kruskal-Wallis foram usados para análise de medianas entre dois e 
três grupos, respectivamente. As variáveis de distribuição normal foram 
apresentadas em média e desvio padrão. Foi utilizado o teste t e ANOVA para a 
comparação das médias entre dois e três grupos, respectivamente. Foram 
considerados significantes valores de p<0.05. Toda a análise estatística foi realizada 
através do GraphPadPrism v6.0  Verificou-se níveis percentuais diminuídos de 
plaquetas/OX40+ nos pacientes com CCR (p<0,0001).  Os níveis percentuais de 
linfócitos B/OX40+ estiveram aumentados nos pacientes metastáticos (p=0,01). Na 
análise do agregado de plaquetas em leucócitos no sangue periférico, verificou-se 
que os pacientes apresentaram níveis percentuais reduzidos de AGP-neutrófilos 
(p=0,004). Os pacientes apresentaram um elevado percentual de plaquetas 
expressando CD62P quando comparado aos controles (p=0,003). Observou-se nos 
pacientes valores percentuais reduzidos de expressão de CD40L em plaquetas 
(p<0,0001) e agregado de plaquetas a leucócitos. Os pacientes apresentaram níveis 
séricos reduzidos de sCD40L quando comparado aos controles (p=0,002). Os idosos 
com CCR possuem uma imunossupressão que favorece a progressão da doença. 
Esse conhecimento reveste-se de importância pela possibilidade do surgimento de 
novas terapias que possam ativar os mecanismos da resposta imune frente aos 
antígenos tumorais no CCR.  

Palavras Chaves: câncer colorretal; receptores OX40; Ligante do CD40; selectina - 
P; Idoso; Plaquetas 
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Abstract 

 
Lima, P. M. A. Circulating platelet aggregate profile and expression of OX40, 4-
1BB and CD40L in elderly patients with colorectal cancer. São Paulo 2017. 
[Tesis] Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)  

Each year, more than 1.2 million people are diagnosed with colorectal cancer (CRC) 
and about 600,000 people die from it. The incidence of colon cancer increases with 
age. The prognosis of patients with CRC has improved in the last decades.However, 
a lower overall survival persists in the elderly. The tumor environment is composed of 
cells of the immune system, which reflect the attempt of this system to promote an 
antitumor response. Complex interactions between immune cells and mediators in 
the tissue microenvironment regulate tumor growth, progression, metastasis and 
angiogenesis. The understanding of immunity changes in the elderly population with 
CRC will allow the emergence of new treatments with higher response rates. 
Evaluate the profile of circulating platelet aggregation and expression of OX40, 
CD40L and 4-1BB in the elderly with colorectal cancer. A cross-sectional and 
translational study was conducted with an internal comparison group, involving 41 
elderly patients with CRC and 75 healthy elderly. The percentage values of 
leukocytes, aggregation of activated platelets, lymphocytes, monocytes and 
neutrophils in the peripheral blood were analyzed, as well as analysis of percentages 
of OX40, P-selectin (CD62P) and CD40L expression in T, B, neutrophil and platelets 
by flow cytometry. Plasma dosing of s4-1BB and sCD40L by enzyme linked 
immunosorbent assay (ELISA). Mann-Whitney and Kruskal Wallis tests were used for 
analysis of medians between two and three groups, respectively. The variables of 
normal distribution were presented in mean and standard deviation. The t-test and 
ANOVA were used to compare the means between two and three groups, 
respectively. Significant values of p <0.05 were considered. All statistical analysis 
was performed using GraphPadPrism v6.0. Decreased percentage platelet/OX40+ 
levels were found in patients with CRC (p <0.0001). Percentage levels of B/OX40+ 
lymphocytes were increased in metastatic patients (p = 0.01). In the analysis of the 
platelet aggregate in leukocytes in peripheral blood, patients were found to have 
reduced percentage levels of platelet aggregates to neutrophils (p = 0.004). Patients 
presented a high percentage of platelets expressing CD62P when compared to 
controls (p = 0.003). Reduced percentages of CD40L expression in platelets (p 
<0.0001) and platelet aggregates to leukocytes were observed in the patients. 
Patients presented reduced serum levels of sCD40L when compared to controls 
(p=0.002). Elderly patients with CRC have an immunosuppression that favors the 
progression of the disease. This knowledge is of importance for the possibility of the 
emergence of new therapies that can activate the mechanisms of the immune 
response to the tumor antigens in the CRC. 

Key Words: colorectal neoplasm; Receptors, OX40; CD40 Ligand; P-Selectin; 
Elderly; Platelets 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Envelhecimento e câncer 

 

O envelhecimento é hoje considerado o maior fator de risco para o 

desenvolvimento de câncer1. Essa associação pode ser explicada pelo próprio 

processo de envelhecimento e sua interação com a carcinogênese, devido à maior 

susceptibilidade e ao acúmulo de danos celulares e teciduais via alterações 

genéticas e epigenéticas2. A maioria dos diagnósticos e das mortes por câncer, 

assim como a maioria dos sobreviventes de câncer já está concentrada na 

população idosa3. Idosos têm onze vezes mais risco de desenvolver câncer e 

dezesseis vezes mais risco de morrer de câncer que a população mais jovem1.  

O câncer é uma das principais causas de morte em países desenvolvidos, 

onde cerca de 60% de todos os tipos de câncer e 70% dos óbitos por câncer 

ocorrem em pessoas com 65 anos ou mais4. Em 2011, foi a segunda causa de morte 

nos Estados Unidos da América (EUA) e no Brasil, a projeção é de tornar-se a 

primeira causa até 2030, decorrente principalmente do envelhecimento 

populacional5. Nos EUA, o câncer já é a principal causa de morte entre os adultos 

com idades entre 40 e 79 anos e mais de 80% das mortes por câncer previstas para 

2016 ocorreram em pessoas com mais de 60 anos. 

Conforme as estimativas do número de casos novos de câncer para 2016/175 

os três tumores mais incidentes no Brasil serão o câncer de próstata, pulmão e 

cólon/reto para os homens; e mama, cólon/reto e colo uterino para as mulheres. 

Com exceção deste último, todos os outros mantêm padrões de incidência e 

mortalidade relacionados ao processo de envelhecimento6. 

Em relação ao câncer colorretal (CCR), estima-se o surgimento de 16.660 

casos novos de câncer de cólon e reto em homens e de 17.620 em mulheres (Figura 

1). Esses números correspondem a um risco estimado de 16,84 casos novos a cada 

100 mil homens e 17,10 para cada 100 mil mulheres. O câncer de cólon e reto em 

homens é o segundo mais frequente na Região Sudeste. Na Região Nordeste, 

ocupa a quarta posição5. A incidência do câncer de cólon é baixa na população 

menor de 50 anos de idade, contudo aumenta significativamente a partir dos 70 
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anos7. Cerca de 70% dos CCR são esporádicos, enquanto 30% possuem algum tipo 

de susceptibilidade genética e podem ser considerados hereditários8.  

 

 
Figura 1: Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2016 por 
sexo, exceto pele não melanoma. Fonte: MS/INCA (2015)5 

  
 

Diferente das outras neoplasias, o câncer colorretal não possui um único fator 

de risco para seu surgimento. Afora a idade, vários fatores de risco já foram 

evidenciados em estudos epidemiológicos, tais como: doença inflamatória intestinal, 

tabagismo, história familiar prévia, consumo excessivo de álcool, obesidade, 

diabetes, e consumo de carnes vermelhas e embutidas7. 

Os fatores de prevenção estabelecidos nos estudos epidemiológicos incluem 

a prática de exercício físico, uso de aspirina e terapia de reposição hormonal. Outros 

estudos, menos consistentes, sugerem que dieta rica em fibras, peixes e laticínios, 

além do uso de estatinas, podem contribuir na redução do risco de câncer colorretal8 

(Quadro 1) . 
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Quadro 1: Fatores predisponentes e protetores do câncer colorretal. Fonte: Adaptado de 
BRENNER, KLOOR E POX (2014)7 

  Risco 

  

SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

Sexo masculino ↑↑ 

Idosos ↑↑↑ 

  

FATORES CLÍNICOS 

História familiar prévia ↑↑ 

Doença Inflamatória Intestinal ↑↑ 

Diabetes ↑ 

Infecção pelo H. pylori (↑) 

Outras infecções (↑) 

Colonoscopia ↓↓ 

Terapia de Reposição Hormonal  ↓ 

Aspirina ↓ 

Estatinas (↓) 

  

HÁBITOS DE VIDA 

Tabagismo ↑ 

Consumo abusivo de álcool ↑ 

Obesidade ↑ 

Atividade Física ↓ 

  

DIETÉTICOS 

Elevado consumo de carnes vermelhas e processados ↑ 

Frutas e vegetais (↓) 

Grãos integrais e fibras cereais (↓) 

Peixe (↓) 

Laticínios (↓) 

↑: Aumento do risco    ↓: Redução do risco  ( ): risco não comprovado 
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1.2 Manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento do câncer colorretal 

 

As manifestações clínicas variam de acordo com a localização do câncer 

colorretal.  Tanto as lesões em cólon direito quanto esquerdo causam sangramento 

retal, contudo a grande maioria dos sangramentos é oculta e causam anemia e 

fadiga. Já as lesões em reto causam hematoquezia e tenesmo. Até 30% dos 

pacientes apresentarão como primeiro sintoma a obstrução intestinal. Cerca de 25% 

dos pacientes com tumores colorretais são diagnosticados com a presença de 

metástases à distância. A metástase mais comum é no fígado, contudo os tumores 

retais possuem uma incidência de metástases pulmonares três vezes maiores 

quando comparada ao câncer de localização colônica.  

O diagnóstico considerado padrão ouro é a colonoscopia completa até o ceco, 

associada a biópsias das lesões suspeitas para estudo histopatológico. Esse 

procedimento permite identificar e ressecar pólipos, e, assim, diagnosticar e tratar 

numa única oportunidade. A colonoscopia perde em acurácia quando realizada de 

maneira incompleta. Tal situação se deve ao mau preparo colônico, obstrução, baixa 

tolerância do paciente ou outras dificuldades técnicas. Nessa situação, a tomografia 

computadorizada com estudo colônico, também conhecida como colonoscopia 

virtual, é a melhor alternativa. Contudo, a colonoscopia virtual não permite a 

aquisição de espécime para estudo histopatológico7. 

Os métodos complementares de imagem possuem a capacidade de definir a 

lesões sincrônicas, extensão loco regional e disseminação à distância e, assim, têm 

papel crucial no diagnóstico, estadiamento e seguimento dos pacientes7,9,10 

O câncer colorretal é classificado de acordo com a profundidade de invasão 

(T), com envolvimento linfonodal (N) e a presença de metástase (M). Essas variáveis 

são combinadas entre si, formando o estadiamento definitivo (Figura 2). Essa 

classificação baseada no tumor, nodo e metástase (TNM) é a base para a decisão 

terapêutica, além de ter valor prognóstico9. 
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Figura 2: Desenho ilustrativo do estadiamento no câncer colorretal. Fonte: Adaptado de 

MEDTHICAL (2016)11 

 

O tratamento dos cânceres de cólon restritos ao órgão, sem doença 

sistêmica, é basicamente cirúrgico. Trata-se da ressecção colônica com excisão do 

mesocólon e ligadura dos vasos na sua eminência dos troncos vasculares principais, 

a fim de obter menor taxa de recorrência e aumento da sobrevida10.  

O tratamento cirúrgico do câncer retal obedece a esse mesmo conceito de 

ressecção com excisão do meso e ligaduras vasculares baixas, contudo o manejo 

terapêutico geral deverá se basear no estadiamento. De Rosaet al.(2015) dividem o 

tratamento do câncer de reto em três grandes grupos: i) tratamento de tumores 

muito precoces: excisão local da lesão; ii) tratamento de tumores precoces: 

ressecção cirúrgica; iii) tratamento de tumores intermediários ou localmente 

avançados de reto médio e baixo: radio-quimioterapia neoadjuvante seguida de 

ressecção cirúrgica. Nos tumores de reto alto, o tratamento se assemelha ao tumor 

de cólon7,8.  O tratamento quimioterápico adjuvante está indicado no câncer 

colorretal em estádios mais avançados e naqueles pacientes de estádio precoce 

com elevada possibilidade de recorrência, tais como cirurgia na presença de 

perfuração ou obstrução, ressecção de menos de 12 linfonodos e tumores T410. 

O prognóstico dos portadores de câncer colorretal tem melhorado nas últimas 

décadas. Para Eisenhardt (2014), a sobrevida média global para este tipo de câncer 
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se encontra em torno de 65% em países desenvolvidos e 50% em países em 

desenvolvimento. Contudo, o estádio ao diagnóstico é o fator prognóstico mais 

importante, visto que a sobrevida é de 90% na doença em estágio inicial, 69% na 

doença localmente avançada e de 12% na doença com disseminação à distância12.  

Esse autor enfatiza que a sobrevida global dos idosos é geralmente menor 

que a dos mais jovens em ambos os sexos (Figura 3), devido à maior 

morbimortalidade cirúrgica. Para alguns autores, contudo, superados os problemas 

pós-operatórios, a sobrevivência de idosos seria próxima a dos grupos de menor 

idade9,10. Assim, vários estudos que abordam a diferença de prognóstico entre 

pacientes jovens e idosos justificam que tais diferenças ocorrem devido à 

deterioração, associada à idade, da imunidade inata e adaptativa que facilitam a 

evasão tumoral do sistema imunológico13. 

 

 
Figura 3: Gráfico de Taxas de mortalidade do câncer colorretal por idade no Brasil, no ano de 
2014. Fonte: MS/INCA (2015)5 
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1.3 Sistema imunológico e câncer 

 

O sistema imunológico tem sido conceitualmente dividido em imunidade inata 

e imunidade adaptativa. A imunidade inata representa a primeira linha de defesa, 

cujos principais componentes são as barreiras físicas, químicas e biológicas, 

monócitos/macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e células Natural Killer (NK), 

sendo essas, as principais células efetoras da imunidade inata, cujos mecanismos 

de ação são a fagocitose, liberação de mediadores inflamatórios, ativação do 

sistema complemento, bem como síntese de proteínas de fase aguda, citocinas e 

quimiocinas14. 

Dentre os componentes celulares da imunidade inata, destacam-se os 

monócitos e neutrófilos, sendo esses últimos os mais prevalentes no sangue 

humano e presentes em todos os processos inflamatórios, infecciosos ou não. 

Guthrieet al. (2013) relacionam os neutrófilos à coagulação, ao câncer, às infecções 

virais, à cicatrização de feridas e até mesmo à autoimunidade. Contudo, o 

recrutamento de neutrófilos nessas condições patológicas tem o seu papel pouco 

esclarecido16. 

Os neutrófilos possuem importantes funções na fase inicial das reações 

inflamatórias e são ativados pela ação das anafilatoxinas (C3a e C5a), proteínas 

derivadas do sistema complemento, e mediadores inflamatórios produzidos por 

mastócitos e basófilos no tecido. Estão entre as primeiras células a serem 

recrutadas em grandes números para os locais de infecção atraídos por quimiocinas, 

como a IL-8. Guglietta et al. (2016) demonstraram que a ativação do sistema 

complemento, a formação de armadilhas extracelulares dos neutrófilos (NET), 

coagulação e a reprogramação imune estão associadas à tumorigênese espontânea 

intestinal. Esse estudo sugere que a coagulação pode ajudar no crescimento de 

tumor de intestino delgado e se alinha com outras investigações que sugerem que a 

trombina e a trombose ajudam no crescimento do tumor e até de metástase17.  

Os monócitos constituem 3% a 8 % dos leucócitos circulantes e, no tecido 

conjuntivo ou parênquima de órgãos, dão origem a macrófagos e células dendríticas 

monocitóides. Os macrófagos são fagócitos eficientes e podem permanecer no 

tecido por meses a anos. Além de sua ação na imunidade inata, processam e 
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apresentam antígenos via moléculas de MHC, estimulando, assim, a resposta 

mediada por Linfócitos T efetores18. 

 A resposta imune adaptativa depende da ativação de células especializadas, 

como os linfócitos T e B, e de citocinas por eles produzidos, que são as principais 

mediadoras de comunicação entre os componentes do sistema imune. As principais 

características da resposta adaptativa são a especificidade e diversidade para 

diferentes antigênicos, a memória imunológica e a tolerância ao próprio. As 

principais células envolvidas nesse tipo de resposta imune são os linfócitos T e B, 

embora as células apresentadoras de antígenos (APCs) desempenhem papel 

fundamental para a sua ativação, por apresentar antígenos no contexto de 

moléculas MHC para os linfócitos T18. 

No contexto do câncer, o microambiente e o infiltrado tumoral são compostos 

por linfócitos TCD8+ citotóxico, células TCD4+ efetoras, células NK, neutrófilos, 

macrófagos, células dendríticas (DCs) que refletem a tentativa do sistema imune de 

promover uma resposta antitumoral19,20,21. O primeiro sinal para ativação da resposta 

imune de células T é gerado pelo receptor das células T (TCR) que se liga aos 

antígenos apresentados por moléculas de classe I ou II expresso na superfície de 

células apresentadoras de antígenos (APCs). O segundo sinal ocorre pela interação 

de moléculas co-estimuladoras (CD28) expressas nas células T de forma constitutiva 

com os receptores B7.1/B7.2 presentes na superfície da APCs (Figura 4)19,20,21,22,23.  

 



9 
 

 
 

 
Figura 4: Mecanismos de ativação inicial das células T: Sinal 1, interação TCR e antígenos 
expressos por moléculas de MHC e Sinal 2, interações dos coestimuladores CD28 com o ligante B7. 
Fonte: Adaptado do Medscape. Link: www.medscape.org/viewarticle/841884_2 

 

Após a ativação, as células T ativadas se diferenciam em células T de memória 

e efetoras. As células T efetoras produzem mediadores inflamatórios, como fator de 

necrose tumoral alfa (TNF- α) que é uma citocina tóxica em altas doses para células 

tumorais, contudo há clara evidência de ter função de promover a progressão 

tumoral24. Por sua vez, existe um grupo de receptores pertencentes à superfamília 

dos receptores de TNF (TNFR). Há aproximadamente 50 membros dessa família 

que são proteínas expressas na superfície celular e na forma solúvel e são 

predominantemente expressos em células da linhagem hematopoiética. Quando 

essas proteínas são ativadas por seu ligante específico, uma ampla variedade de 

eventos celulares acontece, como a diferenciação, proliferação, apoptose, 

sobrevivência celular e aumento da produção de citocinas e quimiocinas25,26. 

Um dos membros da família dos receptores de TNFR, a molécula 

coestimuladora OX-40 está localizada na superfície de células TCD4+ ativadas e o 

seu ligante (OX40L) na superfície das APCs. A sinalização via OX40-OX40L 

intensifica proliferação das células T de memória efetoras, produção de citocinas, e 

prolonga a sobrevivência dessas células27 (Figura 5). 

Além do OX40, existem outras moléculas coestimuladoras, como a 4-1BB, 

que também faz parte da família dos receptores de TNF. Também são conhecidas 

como Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 9 (TNFRSF9) . OH et al 
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(2015) explicam que o 4-1BB é um receptor localizado na superfície de células T de 

memória e NK (natural killer), enquanto que o ligante de 4-1BB (4-1BBL) está na 

superfície de células B, células dendríticas e macrófagos. O 4-1BB é o único 

membro da TNFRSF que aumenta preferencialmente as respostas de células T 

CD8+. A interação entre esse receptor e seu ligante aumenta a proliferação e 

diferenciação dessas células28 (Figura 5). 

Outra importante molécula coestimuladora é o CD40, que está expresso na 

superfície de células apresentadoras de antígenos, tais como as células B maduras, 

monócitos, células dendríticas, células endoteliais e células epiteliais. A sua ativação 

através do ligante de CD40 (CD40L) promove a diferenciação de células B, e 

ativação dos fagócitos e das células dendríticas, com aumento na apresentação de 

antígenos e na produção de citocinas por essas células, além de um subsequente 

aumento da ativação de células T antígeno específicas29. Também pode estar 

expresso na superfície de uma grande variedade de tumores primários. Os estudos 

clínicos iniciais com anticorpo agonista de CD40 mostraram um aumento na 

resposta de linfócitos T citotóxicos contra antígenos tumorais, o que demonstra que 

a estimulação CD40 pode levar a uma eficaz resposta antitumoral potente28 (Figura 

5).  

Os receptores OX40, 4-1BB, CD40 e CD40L presentes na membrana celular 

também se apresentam na forma solúvel (livre no plasma), sendo denominados de 

sOX40, s41-BB, sCD40 e sCD40L.  
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Figura 5: Efeito das interações dos receptores da família do TNF-alfa, sobre a ativação das 
células T. Fonte: Adaptado de Bristol-Myers Squibb Company (2015)30 

 

Além disso, o CD40L é expresso na superfície de plaquetas e induz a cascata 

de coagulação extrínseca, ativa células dendríticas, os linfócitos B e linfócitos T. Tal 

capacidade sugere que o CD40L derivado das plaquetas faz a comunicação entre a 

imunidade inata e adaptativa31. 

As plaquetas humanas são fragmentos subcelulares de megacariócitos que 

se localizam na medula óssea. Apesar dessa definição clássica, Garraud e 

cognasse (2015) enfatizam que as plaquetas compartilham propriedades muito 

semelhantes às de células. A demanda fisiológica, presença de doença como o 

câncer, ou efeitos de drogas podem regular a produção e envio de plaquetas para 

circulação. A fisiologia plaquetária é essencial para a hemostasia, a integridade 

vascular, angiogênese, inflamação e cicatrização de feridas. Essa é certamente a 

função mais conhecida das plaquetas. No entanto, a natureza ou a extensão das 

respostas dos mediadores secretados por plaquetas ativadas têm recebido atenção 

em diversas condições mórbidas, tais como doenças cardiovasculares, infecções 

graves, desordens autoimunes, doenças autoinflamatórias e câncer31. 

Contudo, a associação de alteração na contagem de plaquetas com doenças 

malignas é conhecida há mais de 100 anos. Van Es et al (2014) explicam que 
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aproximadamente um terço de todos os pacientes com câncer apresenta 

trombocitose no momento do diagnóstico, e 40% de todos os pacientes com 

trombocitose apresentam uma doença maligna. Bonardi et al (2010) mostraram que 

o aumento na contagem de plaquetas no pré-operatório de pacientes com câncer 

colorretal já demonstra estar associado a prognóstico desfavorável. 

Os numerosos receptores presentes na membrana plaquetária são capazes 

de desencadear a ativação, adesão, agregação e estabilização e, após ativados, 

permitem que as plaquetas mudem de forma e degranulem para liberar fatores de 

crescimento e mediadores inflamatórios na corrente sanguínea. Esse processo 

cíclico recruta e agrega plaquetas, juntamente com trombogênese, o que facilita a 

cicatrização da ferida e também leva à eliminação de bactérias31. Essas interações 

celulares são estabelecidas através de moléculas de adesão que constituem um 

grande grupo de moléculas com diferentes funções, que desempenham um papel 

importante na resposta imunológica. Uma dessas moléculas de adesão é a P-

selectina (CD62P) que tem tido atenção especial, pois é responsável pela formação 

de agregados de plaquetas aos leucócitos, assim como, pelo rolamento dos 

leucócitos ao endotélio ativado35. 

Rondina et al (2014) mostraram que as agregações plaquetárias aos 

monócitos aumentam as propriedades de adesividade dos monócitos. Quando há 

agregação plaquetária aos neutrófilos, ocorre o aumento da capacidade de adesão, 

fagocitose e produção de espécies reativas de oxigênio. 

A circulação de células neoplásicas desencadeia o reconhecimento mediado 

pelas plaquetas, sendo amplificados através dos receptores da superfície celular, 

citocinas inflamatórias e células do sistema imune. Para QI et al (2015), a P-

selectina (CD62P) expressa em plaquetas ativadas e nas células endoteliais tem um 

efeito importante sobre a adesão de células tumorais com o endotélio vascular. Em 

alguns casos, essas interações com as plaquetas impedem o reconhecimento 

antigênico e eliminação de células tumorais pelos leucócitos, ou promovem o 

sequestro das células tumorais na microcirculação, garantindo sua sobrevivência. 

Sugeriu-se que esse mecanismo é responsável pela persistência da doença, 

disseminação de células tumorais e o estabelecimento de micrometástases37. 

A ativação plaquetária in vivo pode ser determinada pela medição de fatores 

solúveis dos grânulos das plaquetas ou da superfície plaquetária que são liberados 
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na circulação após a ativação. Riedl, Pabinger e Ay (2013) explicam que outra 

possibilidade é a medição direta da expressão de P-selectina na superfície celular 

da plaqueta ativada por citometria de fluxo. Portanto, as complexas interações entre 

os tipos de células no microambiente tecidual podem regular o crescimento de 

tumores, progressão, metástase e angiogênese nos tumores. As células e 

mediadores inflamatórios se formam a maior parte do microambiente tumoral. O 

processo inflamatório altera a imunidade adaptativa e, assim, a resposta aos 

hormônios e quimioterapia24. 

 

1.4 Imunossenescência e câncer 

 

O envelhecimento está associado a profundas alterações no sistema imune, 

um fenômeno descrito como imunossenescência. A imunossenescência é um 

conceito moderno que está caracterizado por alterações quantitativas e/ou 

qualitativas em componentes celulares e moleculares, os quais levam a um estado 

de inadequada atividade do sistema imunológico39. Tal fato propicia uma maior 

suscetibilidade a infecções, menor resposta a imunizações, maior índice de 

fenômenos autoimunes, neoplásicos e degenerativos, quando comparados aos 

jovens13. Além disso, a imunossenescência pode determinar alterações dos genes 

supressores do tumor e menor proteção ao processo de carcinogênese ou a 

combinação de vários mecanismos que levam à perda da homeostase e ao dano do 

DNA40. Autores descreveram que a imunossenescência é caracterizada por: (i) 

involução tímica resultando em redução drástica da produção de células T naïve, (ii) 

mudanças na composição da membrana celular e / ou dano resultando em alteração 

da sinalização celular41; e iii) história imunológica, ou seja, excesso de estimulação 

antigênica ao longo da vida (patógenos, parasitas, possivelmente câncer), que pode 

resultar em "exaustão imune"42. 

O envelhecimento tem um impacto profundo sobre o fenótipo e as funções 

das células do sistema imune.  A expressão e/ou função de receptores de imunidade 

inata e a transdução de sinal são alteradas levando a defeito de ativação e 

diminuição da quimiotaxia, fagocitose e morte intracelular de patogénos13. Essas 

alterações podem ser responsáveis pela alteração na produção de citocinas e uma 

baixa resposta por células T citotóxicas nos idosos43. Shaw et al (2010) enfatizam 
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que os defeitos associados à idade são observados na ativação de todas as células 

da imunidade inata, como nas células Natural Killer (NK), monócitos e células 

dendríticas, devido ao comprometimento das vias de transdução de sinais45. 

Por sua vez, o acúmulo de danos teciduais ao longo da vida, advindo de 

processos infecciosos e da exposição a agentes que causam mutação pode 

favorecer a desenvolvimento do câncer46. Associado a isso, ainda temos as 

alterações epigenéticas, como a metilação do DNA, sendo fundamental no processo 

de envelhecimento47. Além disso, essas alterações afetam as funções do sistema 

imune, o que pode levar a carcinogênese relacionada à idade47.  No entanto, o efeito 

da imunossenescência no desenvolvimento e progressão do câncer e as 

implicações nas terapias anti-neoplásicas em idosos são controversas10. Alguns 

fatores são mais prevalentes no envelhecimento, como resistência à apoptose, 

senescência replicativa, instabilidade cromossômica, hipóxia e diminuição da 

imunossupressão, sendo fatores de risco para desenvolvimento do câncer19. 

A imunossenescência, é reflexo da alteração de imunocompetência do 

indivíduo41,42, repercutindo sobre a resposta imune celular com diminuição dos 

percentuais de linfócitos TCD8+ e TCD4+ circulantes e na atividade funcional destas 

células e dos seus fatores transcripcionais no idoso41. No idoso prevalece a resposta 

T efetora do tipo Th2 com produção de citocinas IL-4, IL-5 e IL-13 e diminuição da 

resposta do tipo Th1, responsáveis pela resposta anti-tumoral. Os baixos 

percentuais de células T naive encontradas no idoso promove diminuição na 

diversidade de repertório antigênico, o que reduz a capacidade de resposta aos 

novos antígenos. Além das células T, temos o outro braço da resposta imune 

afetado, como a resposta imune humoral por meio de mudanças intrínsecas tanto 

funcionais como fenotípicas nas células B durante o envelhecimento48. 

Um dos fenótipos de envelhecimento característicos do sistema imunológico é 

o desvio na diferenciação hematopoiética caracterizada por uma diminuição da 

linfopoiese e um aumento relativo na mielopoiese. No idoso oncológico, a presença 

de linfopenia periférica pode ser um marcador de comprometimento da medula 

óssea. Na oncologia, uma linfopenia pré-tratamento tem sido correlacionada com um 

risco aumentado de neutropenia induzida pela quimioterapia, de morte após 

radioterapia cerebral e com o desfecho global de pacientes com câncer 

avançado49,50. Na geriatria, a linfopenia basal parece ser um biomarcador da 
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fragilidade49. No entanto, não pode ser considerado como um biomarcador de 

envelhecimento uma vez que nenhuma linfopenia foi descrita em pacientes idosos 

saudáveis. Uma hipocelularidade relacionada à idade da medula pode explicar uma 

diminuição da adaptação a contextos patológicos49.  

No contexto de imunidade inata, o aumento dos níveis séricos de citocinas 

inflamatórias representa outra característica distinta do envelhecimento e das 

doenças crônicas, sendo essas alterações associadas a uma menor eficiência dos 

mecanismos imunorreguladores. Além disso, há evidências crescentes de que a 

acumulação de danos no DNA e células senescentes pode contribuir para uma 

maior secreção de citocinas pró-inflamatórias tanto na cultura celular como in vivo. 

Muitos destes marcadores têm sido correlacionados com o risco de desenvolvimento 

de doenças degenerativas: doença de Alzheimer, doença cardiovascular, diabetes 

tipo 2, osteoporose, sarcopenia, fragilidade ou incapacidade funcional51. Além disso, 

biomarcadores inflamatórios foram associados com o aumento da mortalidade nos 

idosos51.  

À medida que envelhecemos, os mecanismos de regulação para manter a 

homeostase fisiológica apropriada podem estar comprometidos42, sendo o 

envelhecimento caracterizado por uma imunodeficiência progressiva, inflamação 

crônica e auto-imunidade41. A desregulação imunológica associada à idade (em 

combinação com outros mecanismos) pode, pelo menos em parte, explicar o 

processo de envelhecimento em si45. Portanto, a identificação da ativação de 

diversas vias imunológicas proporciona entender o papel da resposta antitumoral 

nos diferentes tumores e, assim, permite a descoberta de novos fatores 

imunológicos envolvidos no diagnóstico precoce, prognóstico e no tratamento do 

câncer colorretal da população idosa.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o perfil de agregado plaquetário aos leucócitos circulantes e da 

expressão de OX40, CD40L e 4-1BB em idosos com câncer colorretal. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Em pacientes idosos com câncer colorretal e controles saudáveis: 

 

 Analisar o perfil agregado plaquetário em linfócitos, monócitos e neutrófilos 

circulantes; 

 Analisar a expressão das moléculas p-selectina (CD62P) em plaquetas e 

agregados plaquetários; 

 Avaliar a expressão de moléculas co-estimuladoras OX40 e CD40L na 

superfície dos leucócitos e plaquetas;  

 Determinar os níveis de mediadores solúveis inflamatórios sCD40L e s4-

1BB; 

 Comparar os resultados encontrados nos grupos e nos diferentes 

estadiamentos tumorais. 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo do estudo 

 

Foi realizado um estudo observacional analítico e translacional com grupo de 

comparação interna. 

 

3.2 Local e período do estudo 

 

O presente estudo foi desenvolvido no serviço de Oncogeriatria e no 

Laboratório de Pesquisa Translacional do Instituto de Medicina Integral Professor 

Fernando Figueira (IMIP). O período da coleta de dados e análises laboratoriais foi 

de abril de 2016 a agosto de 2017.  

 

3.3 População do estudo 

 

A população de estudo foi de idosos com diagnóstico de câncer de colorretal 

atendidos no serviço de oncogeriatria do IMIP e que fez parte da casuística do 

projeto âncora intitulado “Fatores de risco para Infecções relacionadas à Assistência 

à Saúde (IrAS) em pacientes oncológicos idosos. Um estudo de coorte prospectiva”, 

cuja pesquisadora responsável é a oncologista Dra. Jurema Telles.  

Por se tratar de estudo exploratório, foram avaliados adultos que 

preencherem os critérios de elegibilidade durante o período de tempo destinado à 

coleta de dados. Ressalta-se o caráter exploratório do presente estudo e os 

resultados encontrados servirão de linha de base para o cálculo de tamanho 

amostral de pesquisas futuras. 

 

3.3.1 Pacientes 

 

Foram incluídos 41 pacientes com câncer colorretal com idade acima de 60 

anos admitidos para realização de estadiamento da neoplasia sem tratamento 

prévio, elegíveis para tratamento cirúrgico e/ou quimioterápico. 
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Os pacientes incluídos no estudo foram separados em grupos de acordo com 

o estadiamento tumoral: 

 

 Estádio I: Nenhum paciente com tumor restrito a mucosa (T1-2N0M0); 

 Estádio II: 13 pacientes com tumor avançado restrito ao órgão (T2-4N0M0);  

 Estádio III: 16 pacientes com metástase ganglionar (TxN+M0); 

 Estádio IV: 12 pacientes com metástase à distância (TxNxM+).  

 

3.3.2 Controles de comparação: 

 

Foram incluídos 75 idosos com idade acima de 60 anos, sendo 53 mulheres e 

22 homens, que não possuíam história pregressa ou familiar de câncer, e saudáveis 

oriundos do ambulatório de geriatria.  

O idoso saudável assume uma conceituação ampla, que vai além da ausência 

de doença, sendo considerado um processo de adaptação às mudanças que 

ocorrem ao longo da vida, o que permite aos idosos manterem seu bem estar físico, 

mental e social. Na perspectiva do envelhecimento saudável a Organização Mundial 

da Saúde adotou o termo “envelhecimento ativo”. 

 

3.4 Critérios de elegibilidade 

 

3.4.1 Critérios de inclusão 

 

 Pacientes > 60anos; 

 Pacientes com adebocarcinoma colorretal; 

 Ausência de tratamento cirúrgico ou medicamentoso prévio para a 

neoplasia; 

 Pacientes submetidos à estadiamento por exame clínico, radiológico ou 

anatomopatológico.  

 

3.4.2 Critérios de exclusão 
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 Uso prolongando de imunossupressores  

 História clínica de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 1 e 2 

(HIV 1 e 2), e vírus linfotrópico humano 1 e 2 (HTLV 1 e 2); 

 Sinais clínicos de infecção; 

 História clínica de hepatites virais; 

 História clínica de doença autoimune. 

 

3.5 Captação de pacientes e controles 

Os pacientes foram incluídos no estudo após o consentimento em participar 

do estudo e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – 

Apêndice 1). As amostras de sangue foram coletadas durante a realização dos 

exames laboratoriais de rotina para diagnóstico e antes do tratamento, e foram 

enviadas ao laboratório de Pesquisa Translacional do IMIP para análise, conforme 

mostra o fluxograma (Figura 6).  

O grupo controle foi recrutado entre pacientes do ambulatório geral do IMIP, 

acompanhantes de pacientes e funcionários que concordaram em participar da 

pesquisa e após avaliação clínica por médico geriatra para selecionar os 

participantes elegíveis, seguindo os critérios de inclusão para os controles com 

idade > 60 anos que foram: ausência de uso prolongando de imunossupressores, 

ausência história clínica de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 1 e 2 

(HIV 1 e 2), e vírus linfotrópico humano 1 e 2 (HTLV 1 e 2); ausência de sinais 

clínicos de infecção; ausência de história clínica de hepatites virais e de doença 

autoimune; e ausência de história prévia ou familiar de câncer colorretal ou outras 

neoplasias. 
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Figura 6: Fluxograma de captação dos pacientes  

3.6 Testes laboratoriais 

3.6.1 Técnica de coleta, processamento e armazenamento das amostras 

de sangue 

A amostra de sangue foi coletada por técnicos de laboratório do IMIP 

imediatamente após inclusão do paciente no estudo. Sempre que possível, a coleta 

de sangue foi realizada aproveitando-se o momento da coleta de exames solicitados 

pela equipe médica acompanhante, a fim de evitar repetições de punções. Um 
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volume de 4 mL de sangue foi colhido em tubo com anticoagulante, ácido 

etilenodiamino tetra-acético - EDTA (BD Vacutainer®) para realização da 

imunofenotipagem dos leucócitos eseparação de plasma que foi armazenado em 

microtubos no freezer com temperatura a -80°C para posterior análise de 

mediadores inflamatórios. 

 

3.6.2 Dosagem dos níveis séricos (solúveis) de s4-1BB e sCD40L 

A concentração foi determinada por enzyme immunosorbent assay (ELISA) 

kits DuoSet de ELISA para s4-1BB/sCD137  e sCD40L (R&D Systems, Minneapolis, 

MN), respectivamente, seguindo as instruções do fabricante.  A leitura da 

absorbância foi realizada utilizando a leitora de placas Human Reader HS (Human, 

Wiesbaden, Germany) e a análise foi realizada no software GraphPad®Prism 

(Graphpad SoftwareInc. EUA) e as concentrações expressas em pg/mL.  

 

3.6.3 Imunofenotipagem por citometria de fluxo 

Numa alíquota de 100 µL de sangue periférico foram adicionados 2 ml de 

tampão de lise de hemácias (FACS® Lysing Buffer, Becton Dickinson, Mountain 

View, CA) e incubado por 20 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, foram 

realizadas 2 lavagens consecutivas, adicionando 2 ml de tampão PBS 1x 

concentrado (pH 7,4) e centrifugando a 400 x g por 5 min a 4oC. Após a segunda 

lavagem, foi descartado o sobrenadante e as células foram marcadas com 5µL de 

anticorpo monoclonal (BD-Bioscience®) anti-CD3 PE, anti-CD41a FITC, anti-CD62P 

PERCP, anti-CD20 PE, anti-CD134 (OX40) PECY7 e anti-CD40L FITC, em seguida, 

foram incubados à temperatura ambiente por 20 min e protegido da luz. Após a 

incubação, foi realizada uma única lavagem adicionando 2mL de tampão PBS 1x 

concentrado (pH 7,4) e centrifugando a 400 x g por 5 min a 4oC e adquiridas no 

citômetro de fluxo FACSVERSE® (Becton Dickinson,Sunnyvale, CA). Foram 

adquiridos 30.000 eventos celulares e as análises dos resultados foram realizadas 

utilizando o programa FACSuite® (Becton Dickinson, Sunnyvale, CA) e expressas 

em valores percentuais. Os anticorpos CD41a foram utilizados para marcação de 

plaquetas e o CD62P para medir os percentuais de ativação de plaquetas. A 



22 
 

 
 

marcação do agregado de plaquetas-linfócitos foi realizada utilizando os marcadores 

CD3/CD41a; os agregados plaquetas-monócitos e plaquetas-neutrófilos foram 

analisados através da marcação de CD41a no gate de monócitos e neutrófilos. Para 

imunofenotipagem de células T e B, foram utilizados os anticorpos anti-CD3 e anti-

CD20, respectivamente. As análises foram expressas em percentuais (%). 

 

3.7 Análise Estatística 

Nas variáveis numéricas foi inicialmente aplicado o teste de normalidade de 

D’agostino & Pearson. As variáveis com distribuição não normal foram apresentadas 

em mediana e interquartil (IQR - 25%-75%). Testes de Mann-Whitney e Kruskal -

Wallis foram usados para análise de medianas entre dois e três grupos, 

respectivamente.  As variáveis de distribuição normal foram apresentadas em média 

e desvio padrão, sendo utilizado o teste t e ANOVA para a comparação das médias 

entre dois e três grupos, respectivamente. Foi considerado significante valores de 

p<0.05. Toda a análise estatística foi realizada através do GraphPad Prism v6.0 

(GraphPad Software, San Diego, CA). 

3.8 Aspectos Éticos 

O presente estudo faz parte do projeto âncora intitulado “Fatores de risco para 

Infecções relacionadas à Assistência à Saúde (IrAS) em pacientes oncológicos 

idosos. Um estudo de coorte prospectiva” sob CAAE 14925113.9.0000.5201, cuja 

pesquisadora responsável é a oncologista Dra. Jurema Telles. Esta pesquisa atende 

aos requisitos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério 

da Saúde do Brasil referente a pesquisas em seres humanos (Anexo A).  

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Análises das características biológicas e clínicas 

 

Do total de pacientes com câncer colorretal (CCR), 36,6% eram do sexo 

masculino e 66,4% do feminino. Nos controles, 70,7% eram do sexo feminino e 
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29,3% do masculino. A média de idade dos pacientes foi de 69,98 anos e no grupo 

controle foi de 71,28 anos. Não houve diferença estatística significante entre os 

grupos para sexo e idade (Tabela 1). Quanto ao estadiamento tumoral, a maioria 

dos pacientes com CCR se apresentava no estádio III (39,0 %), seguido pelo estádio 

II em 31,7% e estádio IV em 29, 3% dos casos. Não houve no estudo pacientes no 

estádio I, como mostra a Figura 7. 

 

Tabela 1: Descrição das fequencias das características biológicas nos pacientes idosos com cancer 
de colorretal e controles. 

    
Câncer Colorretal 

(n=41) 
Controles 

(n=75) 
p valor 

Sexo    0,53a 

 Feminino 26 (66,4%) 53 (70,7%)  

 Masculino 15 (36,6%) 22 (29,3%)  

Idade    0,36b 

  Média ± DP 69,98 ± 1,10 71,28 ± 0,87  
a Teste Exato de Fisher, b Teste T de Student 

 

 

Figura 7: Descrição da frequência dos pacientes idosos com cancer de colorretal, de acordo com o 

estádio I, II, III e IV.   

 

4.2 Análise dos percentuais de linfócitos T e B com expressão de OX40 

na superfície celular 
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A análise dos linfócitos T/OX40+ e células B/OX40+ evidenciou que os 

pacientes com CCR apresentam valores percentuais semelhantes aos dos controles 

dessas células, como mostra a Figura 8. Na análise de linfócitos T/OX40+ e células 

B/OX40+ nos estádios II, III e IV, verificou-se que não houve diferenças estatísticas 

entre os estádios nos percentuais de linfócitos T/OX40+ e B/OX40+.  

Contudo, a mediana dos valores percentuais de células B/OX40+ foi mais 

elevada no grupo com estádio IV (metastático) quando comparado aos estádios II 

(p=0,01) e III (p=0,02). Não houve diferença na expressão de células B/OX40+ entre 

os estádios II e III (Figura 9). 

 

 

 

Figura 8: Análise dos valores percentuais (%) de linfócitos T e B com expressão de OX40 
na superfície celular no sangue periférico dos pacientes com câncer colorretal (n=41) e 
controles (n=75). Os gráficos estão representados em medianas e intervalo interquartil (IQR 
25-75%). Foi realizado o teste de Mann Whitney para análise de mediana entre os grupos. 
Foi considerado p<0,05. NS: Não significante. 
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Figura 9: Análise dos valores percentuais (%) de linfócitos T e B com expressão de OX40 na 
superfície celular no sangue periférico no sangue periférico dos pacientes com câncer 
colorretal nos estádios II (n=13), III (n=16), e IV (n=12).  Foi utilizado utilizado o teste ANOVA 
para a comparação das médias entre três grupos. Os gráficos estão representados em média 
e desvio padrão. Foi considerado p<0,05. NS: Não significante. 
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4.3 Análises da expressão de OX40 em plaquetas (CD41a+)  

 
As plaquetas apresentam de forma constitutiva o marcador CD41a, sendo 

utilizado para identificação fenotípica das mesmas. Foi observado que os pacientes 

com CCR apresentaram percentuais diminuídos de plaquetas/OX40+ quando 

comparado aos indivíduos controles (0,24; IQR:0,09-0,63 versus 0,81; IQR:0,25-

1,24; p<0,0001), como mostra a Figura 10A. Não houve diferenças significativas 

entre os valores percentuais de plaquetas/OX40+ entre os estádios II, III, IV (Figura 

10B). 

 
 

 
Figura 10: Análise dos valores percentuais de plaquetas /OX40+ no sangue periférico:A) 
Entre os pacientes com câncer colorretal (n=41) e controles (n=75); B) Entre os estádios II 
(n=13), III (16), IV (12) no câncer colorretal. Os gráficos foram representados em mediana e 
intervalo interquartil (IQR 25-75%). Testes de Mann-Whitney e Kruskal -Wallis foram usados 
para análise de medianas entre dois e três grupos, respectivamente. Foi considerado 
p<0,05. NS: Não significante. 
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4.4 Análises dos percentuais de neutrófilos com expressão de OX40 

(Neutrófilos/OX40+) 

 

Foi observado que os pacientes apresentam valor de mediana de neutrófilos 

com expressão de OX40 semelhante aos controles, como mostra a Figura 11A. Não 

houve diferenças significativas entre os estádios II, III e IV na análise de 

neutrófilos/OX40+ (Figura 11B). 

 
Figura 11: Análise dos valores percentuais de neutrófilos com expressão de OX40 na 
superfície celular no sangue periférico dos pacientes com câncer colorretal – CCR (n=41) e 
controles (n=75) B) Entre os estádios II (n=13), III (16) e IV (12) no câncer colorretal. Os 
gráficos foram representados em mediana e intervalo interquartil (IQR 25-75%). Testes de 
Mann-Whitney e Kruskal -Wallis foram usados para análise de medianas entre dois e três 
grupos, respectivamente. Foi considerado p<0,05. NS: Não significante 
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4.5 Análises do agregado plaquetário (AGP) em linfócitos, monócitos e 

neutrófilos 

 

Na análise do agregado de plaquetas em linfócitos T e B, monócitos e 

neutrófilos no sangue periférico dos pacientes com CCR, foi observado que os 

pacientes apresentaram níveis percentuais reduzidos de AGP-Neutrófilos quando 

comparado aos controles 6,23; IQR: 3,39-9,98 vesus 9,50; IQR: 7,37-11,7); 

p=0,004).  Não houve diferença significativa nos percentuais de AGP-Linfócitos T, 

AGP-Linfócitos B e AGP- Monócitos entre os pacientes e controles, como mostra a 

Figura 12. 

 

Figura 12: Análise dos valores percentuais de agregado de plaquetas (AGP) em linfócitos T 
(A) e células B (B), monócitos (C) e neutrófilos (D) no sangue periférico dos pacientes com 
câncer colorretal - CRR (n=41) e controles (n=75). Os gráficos estão representados em 
medianas e intervalo interquartil (IQR 25-75%). Testes de Mann-Whitney para análise de 
medianas entre grupos. Foi considerado p<0,05. NS: Não significante. 

 



29 
 

 
 

 

4.6 Análises do agregado plaquetário (AGP) em linfócitos T, B, 

monócitos e neutrófilos, de acordo com o estádio do CCR 

  

Na análise dos agregados plaquetários (AGP) em linfócitos T (AGP-Linfocitos 

T), linfócitos B (AGP-Linfocitos B), em monócitos (AGP-Monócitos) e neutrófilos 

(AGP-Neutrófilos), de acordo com o estádio do CCR, foi observado níveis 

percentuais diminuídos de AGP-Linfócitos T no estádio III (média: 5,98 + 2,83) 

quando comparados aos estádios II (média: 3,96 + 2,29, p=0,04) e IV (média: 6,60 + 

2,70; p=0,01). Para os níveis percentuais de AGP-Linfócitos B, AGP- Monócitos, e 

AGP- Neutrófilos não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos 

(Figura 13). 

 

Figura 13: Análise dos percentuais de agregado de plaquetas (AGP) em linfócitos T (A) e 
células B (B), monócitos (C) e neutrófilos (D) no sangue periférico dos pacientes com câncer 
colorretal  nos estádios II (n=13), III (n=16), e IV (n=12).  Os gráficos estão representados 
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em média e desvio padrão. Foi realizado o teste de ANOVA. Foi considerado p<0,05. NS: 
Não significante. 

 
 
 

4.7 Análise dos percentuais de ativação plaquetária (CD41a/CD62P+)  

 

Foi realizada a análises da ativação plaquetária no sangue periférico através 

da expressão da P-selectina (CD62P) na superfície das plaquetas (CD41a). Os 

pacientes com CCR apresentaram um elevado percentual de plaquetas ativadas 

quando comparado aos controles (12,25; IQR: 4,16-23,50 versus 4,24; IRQ: 1,40-

14,62; p<0,003) (Figura 14A). Os pacientes com CCR foram analisados de acordo 

com o estadiamento tumoral e identificou-se uma redução nos níveis de plaquetas 

ativadas no estádio III (7,00; IQR: 2,78-10,81), quando comparado aos estádios II 

(16,40; IRQ: 4,24-30,42; p=0,04) e IV ( 15,75; IQR: 6,56-26,68; p=0,03) (Figura 14B).  

 

 

Figura 14: Análise dos valores percentuais de plaquetas ativadas (CD62P+) no sangue periférico: 
A) Entre os pacientes com câncer colorretal - CCR (n=41) e controles (n=75); B) Entre os estádios II 
(n=13), III (n=16), IV (n=12) no câncer colorretal. Os gráficos foram representados em mediana e 
intervalo interquartil (IQR 25-75%). Testes de Mann-Whitney e Kruskal -Wallis foram usados para 
análise de medianas entre dois e três grupos, respectivamente. Foi considerado p<0,05. NS: Não 
significante. 
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4.8 Análise dos percentuais de agregado plaquetário ativado 

(CD41a+/CD62P+) nos linfócitos, monócitos e neutrófilos  

 

Os pacientes com CCR apresentam valores percentuais de agregado 

plaquetário ativado (CD41a+/CD62P+) em linfócitos totais (AGP-linfócitos/CD62P+), 

monócitos (AGP-monócitos/CD62P+) e neutrófilos (AGP-Neutrófilos/CD62P+) foram 

semelhantes aos dos controles (Figura 15). Também não foi observada diferença 

significativa desses agregados plaquetários ativados entre os estádios II, III e IV 

(Figura 16). 

 

 

Figura 15: Análise dos valores percentuais de agregado plaquetário ativado (CD62P+) em: A) 
AGP-linfócitos/CD62P+, B) AGP-monócitos/CD62P+) e C) AGP-Neutrófilos/CD62P+ no 
sangue periférico dos pacientes com câncer colorretal – CCR  (n=41) e controles (n=75). Os 
gráficos estão representados em média e desvio padrão. Foi realizado o teste de t. Foi 
considerado p<0,05. NS: Não significante 
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Figura 16: Análise dos valores percentuais de agregado plaquetário ativado (CD62P+) em: 
A) AGP-linfócitos/CD62P+, B) AGP-monócitos/CD62P+) e C) AGP-Neutrófilos/CD62P+  no 
sangue periférico dos pacientes com câncer colorretal  nos estádios II (n=13), III (n=16), e IV 
(n=12).   Os gráficos estão representados em média e desvio padrão. Foi realizado o teste 
ANOVA. Foi considerado p<0,05. NS: Não significante 

 

  



33 
 

 
 

4.9 Análise dos percentuais de expressão de CD40L em agregado 

plaquetário de linfócitos, monócitos e neutrófilos 

 

Os pacientes com CCR apresentam valores percentuais reduzidos de 

agregado plaquetário com expressão de CD40L em linfócitos (2,27; IQR: 0,96-517 

versus 4,73; IQR: 3,74-6,26; p<0,002), monócitos (1,18; IQR: 0,42-2,29 versus 3,19; 

IQR; 1,75-5,80; p<0,0001) e neutrófilos (1,04; IQR: 0,48-2,31 versus 2,89; IQR: 1,88-

4,44; p<0001) quando comparados aos controles, como mostra a Figura 17. Não 

houve diferença estatística desses agregados plaquetários entre os estádios II, III e 

IV (Figura 18). 

 

Figura 17: Análise dos valores percentuais de agregado plaquetário (AGP) com expressão 
de CD40L em: A) linfócitos (AGP-linfócitos/CD40L+), B) monócito (AGP-
monócitos/CDCD40L+) e C) neutrófilos (AGP-Neutrófilos/CDC40L+) no sangue periférico 
dos pacientes com câncer colorretal (n=41) e controles (n=75) Os gráficos foram 
representados em mediana e intervalo interquartil (IQR 25-75%). Testes de Mann-Whitney  
 para análise de medianas entre dois grupos. Foi considerado p<0,05. 
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Figura 18: Análise dos valores percentuais de células com agregado plaquetário (AGP) com 
expressão de CD40L em: A) linfócitos (AGP-linfócitos/CD40L+), B) monócito (AGP-
monócitos/CDCD40L+) e C) neutrófilos (AGP-Neutrófilos/CDC40L+) no sangue periférico 
dos pacientes com câncer colorretal  nos estádios II (n=13), III (n=16), e IV (n=12). Os 
gráficos foram representados em mediana e intervalo interquartil (IQR 25-75%). Foi 
realizado o teste de Kruskal -Wallis para análise de mediana entre os grupos. Foi 
considerado p<0,05. NS: Não significante. 
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4.10 Análise dos valores percentuais de plaquetas e linfócitos totais com 

expressão de CD40L na superfície celular 

 

Os pacientes com CCR apresentaram percentual diminuído de plaquetas com 

expressão de CD40L quando comparado aos controles (8,44; IQR: 1,20-27,82 

versus 47,73; IQR: 21,01-77,47; p<0,0001) (Figura 19A). Não houve diferença 

significativa nos percentuais de linfócitos/CD40L+ entre os grupos CCR e controles 

(Figura 19B). 

Os pacientes com estadiamento precoce (Estádio II) apresentaram níveis 

percentuais elevados de plaquetas/CD40L+ (19,00; IQR: 8,4-31,88), quando 

comparados aos estádios III e IV (1,85; IQR: 0,72-15,35; p=0,01 e 3,17; IQR: 1,00-

18,95; p=0,02, respectivamente). Não houve diferença estatística nos percentuais de 

linfócitos T/CD40L+ entre os estádios II, III e IV (Figura 20).  

 

 
Figura 19: Análise dos valores percentuais de plaquetas (A) e linfócitos (B) com expressão 
de CD40L no sangue periférico no sangue periférico dos pacientes com câncer colorretal 
(n=41) e controles (n=75). Os gráficos foram representados em mediana e intervalo 
interquartil (IQR 25-75%). Foi realizado o teste de Mann Whitney para análise de mediana 
entre os grupos. Foi considerado p<0,05. NS: Não significante. 
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Figura 20: Análise dos valores percentuais de plaquetas e linfócitos com expressão de 
CD40L no sangue periférico dos pacientes com câncer colorretal  nos estádios II (n=13), III 
(n=16), e IV (n=12). Os gráficos foram representados em mediana e intervalo interquartil 
(IQR 25-75%). Foi realizado o teste de Kruskal-Wallis para análise de mediana entre os 
grupos. Foi considerado p<0,05. NS: Não significante 
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4.11 Análise de níveis séricos de sCD40L e s4-1BB 

 

Foi realizada a análise dos níveis séricos de sCD40L e s4-1BB nos pacientes 

com CCR e controles. Foi observado que os pacientes apresentaram níveis séricos 

reduzidos de sCD40L quando comparados aos controles (34,40; IQR: 13,8-187,00 

versus 130,9; IQR: 74,20-274,7; p=0,002). Os níveis séricos de s4-1BB foram 

semelhante entre os pacientes com CCR e controles, como mostra a Figura 21.  

As concentrações séricas de sCD40L são mais elevadas nos pacientes com 

estádio II (143,90; IQR: 11,18-253,30), quando comparados aos estádios III (23,10, 

IQR: 14,80-39,55; p=0,008) e IV (13,80; IQR: 9,20-25,90; p=0,01) (Figura 22). 

As concentrações séricas de s 4-1BB também são mais elevadas nos 

pacientes com estádio II (144,0; IQR: 70,88-320,70), quando comparados aos 

estádios III (65,70; IQR: 45,05-107,80; p= 0,007) e IV (95,40; IQR: 61,70-100,30; 

p=0,04) (Figura 22). 

 

 

 

Figura 21: Análise dos níveis séricos de sCD40L (A) e s4-1BB (B) dos pacientes com 
câncer colorretal –CCR (n=41) e controles (n=36). Os gráficos estão representados em 
medianas e intervalo interquartil (IQR 25-75%). Foi realizado o teste de Mann Whitney para 
análise de mediana entre os grupos. Foi considerado p<0,05. NS: Não significante 
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Figura 22: Análise dos níveis séricos de sCD40L (A) e s4-1BB (B) dos pacientes com câncer 
colorretal nos estádios II (n=13), III (n=16), e IV (n=12). Os gráficos foram representados em 
mediana e intervalo interquartil (IQR 25-75%). Foi realizado o teste de Kruskal-Wallis para 
análise de mediana entre os grupos. Foi considerado p<0,05. NS: Não significante. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O câncer colorretal (CCR) é um dos tumores mais comumente diagnosticado 

em todo o mundo com uma maior incidência em pacientes idosos. Esses pacientes 

possuem problemas de fragilidade e comorbidade que exigem uma avaliação 

cuidadosa e abordagens de tratamento individualizadas. No entanto, os algoritmos 

de tratamento para pacientes com CCR tornam-se cada vez mais complexos e não 

contemplam o entendimento das alterações biológicas da idade10. O envelhecimento 

humano é caracterizado pela fragilidade física e fisiológica que afeta o sistema 

imunológico. Nesse contexto, o envelhecimento está associado a declínios na 

imunidade adaptativa e inata estabelecida como imunossenescência, que tem como 

característica uma inflamação crônica de baixo nível, maiores taxas de infecção, 

doenças crônicas e neoplasias52. 

A relação entre imunidade/inflamação e câncer tem sido bastante estudada 

em modelos animais pré-clínicos e clínicos. De um modo geral, entende-se que 

reduções quantitativas de leucócitos no sangue representam defeitos na resposta 

imune, assim como, a neutrofilia representa uma resposta sistêmica frente a uma 

infecção ou neoplasia. A comprovada associação entre a relação de linfócitos e 

neutrófilos com o prognóstico no CCR confirma de maneira clara a relação entre 

imunidade e câncer; e tem sido objeto de interesse de pesquisadores no intuito de 

permitir a modulação dessa resposta com objetivo de controle e até mesmo de cura 

para as neoplasias53. 

A imunidade não se estabelece unicamente através de quantidade de células 

do sistema imune, mas principalmente através de ativação celular e expressão de 

co-estimuladores na superfície celular. Dessa forma, para o entendimento da 

resposta imune no CCR, se faz necessária a avaliação de co-estimuladores 

associados aos linfócitos T e B, bem como outros elementos celulares da 

imunidade27,28. É primordial conhecer co-estimuladores clinicamente úteis, haja visto, 

o crescimento de tratamento com ação na resposta imunológica, como a 

imunoterapia para o tratamento do CCR54. 

Na tentativa de entender o envolvimento de leucócitos, plaquetas e co-

estimuladores nos pacientes idosos como câncer colorretal (CCR), foi realizado no 

presente estudo uma avaliação quantitativa das diversas linhagens leucocitárias, de 
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agregados plaquetas aos leucócitos circulantes e de co-estimuladores nesses 

pacientes. 

A maioria dos pacientes com câncer colorretal apresentou a doença em 

estágios avançados, com comprometimento linfonodal ou à distância. Isso reflete 

uma realidade nacional, comum nas neoplasias mais frequentes e se deve à falta de 

um programa nacional de rastreamento4. 

Na última década, o campo da imunologia-oncologia tem realizado várias 

pesquisas com células T, sendo poucos estudos que avaliam o potencial 

envolvimento de células B na carcinogênese e progressão tumoral55. Contudo, a 

descrição da presença de células B no infiltrado do tumor de ovário, carcinoma 

medular de mama, câncer de pulmão de não pequenas células e câncer do colo do 

útero mostra que essas células podem ser importantes na regulação da reposta anti-

tumoral56. Há evidência de que a presença de células B no microambiente pode 

promover a inibição de células T CD8+, importantes na defesa contra o tumor57.  

Há uma série de proteínas que, ao serem expressas por células alvo, podem 

contribuir para melhorar a atividade local de células T por meio de aumento da 

ativação ou sobrevivência. A sinalização via OX-40 foi considerada especialmente 

importante para a sobrevivência, expansão e a função de células T efetoras58. O 

OX40 e seu ligante (OX40L) podem ser expressos em vários tipos celulares, e 

aumentar a expressão de OX40 por linfócitos T no infiltrado tumoral do CCR após 

tratamento com radioterapia, promovendo uma melhor ativação da resposta imune 

anti-tumoral58,59,60. No presente estudo, foi realizada a análise de OX40 em linfócitos 

T e B circulantes e neutrófilos, cujo resultado mostra que não houve alteração da 

expressão de OX40 no CCR em pacientes idosos quando comparados aos 

controles. Porém, houve um aumento no percentual de linfócitos B expressando 

OX40 nos pacientes com doença metastática, quando comparados aos estádios II e 

III, sugere que as células B/OX40+ circulantes podem estar associadas ao pior 

prognóstico no CCR em idoso56,61, enquanto que níveis baixos de plaquetas com 

expressão de OX40 podem ser devido à imunossenescência ou aumento dos 

números de plaquetas no infiltrado tumoral37,62,63.  

A molécula OX40 é um importante receptor de co-estimulação capaz de ativar 

a resposta imune no CCR64. Vários ensaios clínicos utilizaram essa via de co-

estimulação e concluíram a possibilidade da intervenção sobre a via com o uso de 
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anticorpos monoclonais65.  As vias de co-estimulação podem ser particularmente 

importantes para respostas eficientes contra antígenos expressos por muitas células 

tumorais. A estimulação direta através de receptores é um dos mecanismos da 

resposta imune que estão envolvidos no câncer. Qi et al (2015) relataram o acúmulo 

proeminente de agregados de plaquetas em torno de células de câncer colorretal, 

gástrico, mama e carcinoma hepatocelular, assim como sua completa ausência nos 

tecidos normais correspondentes. Esses agregados de plaquetas com células 

tumorais podem representar um mecanismo pelo qual as células tumorais ativam 

plaquetas e o sistema de coagulação para escapar à vigilância imunitária e se 

disseminar com sucesso através da circulação para sítios à distância66.  

Após a ativação de plaquetas, vários fatores de crescimento e citocinas são 

liberadas dos grânulos e contribuem para aumentar o crescimento de células 

tumorais67,68. As plaquetas ativadas também se ligam rapidamente aos leucócitos e 

são marcadores fidedignos de ativação plaquetária69,70,71. A formação de agregados 

de plaquetas-leucócitos pode aumentar ou diminuir respostas inflamatórias, 

dependente do ambiente fisiopatológico72. 

A avaliação dos agregados de plaquetas a leucócitos nos nossos pacientes 

mostrou que existe uma redução dos níveis sanguíneos de agregados plaquetas-

neutrófilos em pacientes com CCR, demonstrando que a redução quantitativa 

dessas populações de agregados plaquetários está diretamente associada à 

redução da atividade inflamatória, e consequentemente da resposta imune72.  

A redução percentual de agregados plaquetários a linfócitos nos pacientes 

com infiltração linfonodal neoplásica (Estádio III) comparados aos estádios II e IV 

pode ser um mecanismos de escape tumoral. Essa relação direta entre agregados 

plaquetários e metástase linfonodal já foipreviamente demonstrada por Qi et al. 

(2015). O uso do AGP-linfócitos como um promissor marcador de infiltração 

linfonodal é de grande relevância, visto a dificuldade para realizar esse diagnóstico 

pelas vias convencionais, assim como pela importância que a infiltração linfonodal 

possui na definição da terapêutica e no prognóstico do paciente73,74. 

Entre as proteínas de ativação das plaquetas, a p-selectina (CD62p) é a mais 

conhecida. É expressa na membrana plasmática de plaquetas ativadas e também de 

células endoteliais, sendo uma das principais moléculas de adesão e ativação dos 

agregados palquetários75. É considerada o marcador "padrão de ouro" de ativação 
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da plaqueta in vitro, já a expressão dessa molécula na superfície das plaquetas não 

é reversível ao longo do tempo35. A P-selectina é capaz de se ligar aos leucócitos, e 

a várias linhagens celulares cancerígenas humanas, tais como o câncer do cólon76. 

As funções da molécula P-selectina presente nas plaquetas nos processos de 

tumorigênese são pouco compreendidas, contudo, se discute o envolvimento de P-

selectina no avanço CCR e na formação de metástases77.  

O presente estudo identificou a presença de maior percentual de plaquetas 

com expressão de P-selectina no sangue periférico dos pacientes com CCR. Essa 

maior ativação de plaquetas pode ser devido às alterações endoteliais no ambiente 

tumoral e desempenha papel significativo no crescimento de tumor intestinal37,76.  

Como o grupo de pacientes do estudo tem maioria de pacientes com estádios 

avançados, é possível inferir que as plaquetas ativadas (expressando P-selectina) 

desempenham um papel importante na progressão da CCR e pode ser um 

biomarcador de prognóstico77. Entre os pacientes de CCR, aqueles com infiltrado 

linfonodal (Estádio III) apresentaram níveis percentuais reduzidos de plaquetas 

expressando P-selectina. A ligação de plaquetas aos leucócitos, mediada pela P-

selectina, possui afinidade variável as subpopulações de leucócitos, assim como, a 

modulação de diferentes populações de linfócitos por plaquetas podem ter efeito 

variável, dependendo do microambiente fisiopatológico69. 

Não foram observadas diferenças de agregados de plaquetas a leucócitos 

entre pacientes de CCR e controles. Contudo, as interações plaquetas-leucócitos 

são ainda estabilizadas por ligação de entre receptores da família do TNF e seus 

ligantes. Essas interações diretas de plaquetas e leucócitos levam à libertação de 

mediadores solúveis e ativação mútua de ambos os tipos de células, que é 

observada em várias doenças26,29,37,71,78. 

O envolvimento do CD40 e do CD40L na doença neoplásica ainda é 

controverso, pois alguns estudos sobre CD40L revelaram que melhora a resposta 

imune antineoplásica, enquanto outros estudos sugeriram que em muitos tipos de 

câncer, a ativação de CD40 por seu ligante (CD40L) resulta em aumento do 

crescimento e progressão do tumor79. O presente estudo identificou uma redução 

dos níveis de plaquetas com expressão de CD40L, assim como nos agregados 

plaquetários nos pacientes com CCR. A redução da expressão de CD40L leva à 
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redução da resposta imune antineoplásica e inibição à apoptose de células 

neoplásicas29,79. 

Os mediadores inflamatórios liberados durante a resposta imune anti-tumoral 

são de grande interesse atual por serem possíveis biomarcadores preditivos de 

resposta ao tratamento80. Um desses mediadores é o 4-1BB solúvel (s4-1BB), uma 

molécula agonista presente na superfície dos linfócitos que apresenta efeitos 

biológicos de sinalização, como ativação forte de células TCD8+, e a erradicação de 

tumores já estabelecidos. Também as moléculas de CD40L são expressas livres no 

plasma (sCD40L), sendo indicador de resposta pró-inflamatória em diversas 

condições mórbidas, entre as quais no câncer colorretal54.  

Diante da relevância do s4-1BB e sCD40L na resposta imune contra tumores, 

foi realizada a análise desses mediadores nos pacientes idosos com CCR e 

controles. A redução na concentração sérica de sCD40L encontrada neste estudo 

corrobora com os níveis reduzidos de expressão de CD40L na superfície 

plaquetária, haja visto que a maior parte do sCD40L circulante é proveniente das 

plaquetas81. Quando analisados os níveis séricos de sCD40L por estádio, ficou 

evidente que os pacientes com tumores localmente restrito (estádio II) apresentam 

níveis elevados quando comparados aos tumores com comprometimento linfonodal 

(estádio III) e metastático (estádio IV). Apesar de não ter sido possível confirmar 

uma relação inversa entre o estadiamento e os níveis séricos de sCD40L, pode-se 

inferir que existe na doença avançada mecanismos de escape tumoral, através da 

redução sérica desses mediadores inflamatórios 25. 

Há uma correlação direta entre a positividade de 4-1BB e o estadiamento de 

CCR, bem como o mediador s4-1BB é diretamente relacionado à expressão celular 

do co-estimulador82. Não identificamos diferenças entre CCR e controles, porém foi 

possível perceber que os pacientes com estádio mais precoce da doença (Estádio II) 

possuem concentrações plasmáticas de s4-1BB mais elevadas. Isso sugere que o 

s4-1BB pode ser um biomarcador de prognóstico, assim como o sCD40L, já que a 

redução nos níveis plasmáticos de s4-1BB estar associada com a progressão da 

doença25. 

Percebe-se que os resultados obtidos no estudo mostraram uma redução da 

resposta imune frente aos antígenos tumorais.  Ficou evidente a complexa interação 

entre o sistema imunológico, as plaquetas e as células tumorais nos pacientes 
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idosos com câncer colorretal. A análise da condição imunológica do paciente pode 

ajudar a prever comprometimento neoplásico linfonodal, sendo potenciais 

biomarcadores preditivos de doença. Estudos complementares com avaliação de 

desfecho clínico serão fundamentais para o uso desses marcadores na prática 

clínica. 

A compreensão do comprometimento imunológico dos pacientes idosos com 

câncer colorretal pode ser particularmente útil na decisão sobre a necessidade de 

imunoterapia, que vem crescendo como método adjuvante ao tratamento cirúrgico. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo permite concluir: 

 

 Os pacientes idosos com câncer colorretal possuem deficiência na atividade 

inflamatória antitumoral por redução dos agregados plaquetas-neutrófilos;  

 

 Os pacientes idosos com câncer colorretal podem apresentar mais interações 

de plaquetas a células neoplásicas, evidentes no aumento da ativação de plaquetas 

mediada pela p-selectina associado à redução de expressão de co-estimuladores 

OX40 e CD40L. Essa combinação é fator promotor de metástase; 

 

 A redução na expressão de CD40L na superfície de plaquetas e agregados 

plaquetários a leucócitos, além de menor concentração sérica de sCD40L, podem 

estar associadas à inibição da apoptose de células neoplásicas; 

 

 Os níveis de sCD40L e s4-1BB podem ser possíveis biomarcadores de 

prognóstico, já que foi encontrado redução desses mediadores inflamatórios nos 

pacientes com estádio avançado de câncer colorretal; 

 

Percebe-se, pois, que idosos com CCR possuem uma inibição da resposta 

imune antitumoral que favorece a progressão da doença. Esse conhecimento 

reveste-se de importância pela possibilidade de imunoterapias que possam ativar as 

vias da resposta imune anti-tumoral que estão alteradas no idoso. 
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APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA 

PESQUISA FUTURA 

 
Nome do projeto de pesquisa: Fatores de risco para Infecções relacionadas à 

Assistência à Saúde (IrAS) em pacientes oncológicos idosos. Um estudo de coorte 

prospectiva. (Tese de doutorado DINTER INCA/ IMIP) 

Eu  ______________________________________________ responsável  e 

equipe  pela pesquisa estamos fazendo um convite para você para participar como 

voluntário deste nosso estudo, porque você é um paciente com idade superior a 

sessenta anos que será acompanhado no serviço de oncologia do IMIP. Esta 

pesquisa pretende avaliar  os fatores de risco para a ocorrência de infecção  durante 

o seu tratamento.  Acreditamos que a pesquisa seja importante porque pacientes 

com idade acima de sessenta anos, com o seu diagnóstico, realizando exames e/ou 

tratamentos podem ter um risco maior de desenvolver esta complicação (infecção) , 

porém este risco varia muito com a situação do paciente e os diferentes  tratamentos 

,  a população brasileira está ficando cada vez mais idosa e há muitos poucos 

estudos sobre os melhores tipos de cuidados para esta população, além desta 

população ter muitas características  diferentes entre si, e essas diferenças podem 

ser importantes para  o cuidado de saúde de cada um.  Para a realização deste 

estudo, que só iniciará após a autorização do comitê de ética do IMIP. Não iremos 

modificar as condutas da equipe de saúde e de seu médico, apenas  iremos 

observar seu acompanhamento, o resultado de exames e seus dados de prontuários  

, será realizado uma entrevista para lhe conhecer melhor e /ou esclarecer alguns 

dados de seu prontuário com duração de cerca de 20 minuto.  Quando você for 

realizar um exame de sangue pedido por seu médico iremos aproveitar para coletar 

uma pequena amostra de sangue que permita fazer um exame de uma proteína que 

pode esta relacionada a este risco de desenvolver a infecção. Sua participação 

constará de permitir o acompanhamento de seu tratamento durante  o período do 

estudo e atendimentos no IMIP, pessoalmente  conversaremos você a princípio na 

sua admissão no estudo e se ocorrer uma infecção , e sempre que você precisar de 
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informações e esclarecimentos, ou se ficarmos com alguma dúvida em seu 

prontuário. Os benefícios que esperamos como estudo são conhecer a diversidade 

destes fatores de risco de modo a prevenir ainda mais a ocorrência de infecção  e 

suas complicações , sem que atrapalhe o tratamento planejado e a qualidade de 

vida do paciente , este conhecimentos irá beneficiar aos pacientes  que irão 

enfrentar o tratamento e acompanhamento que você está passando agora ,além de 

permitir que o IMIP  e outros serviços planeje as ações de cuidados , principalmente 

para a população mais idosa . É importante esclarecer que, caso você decida não 

participar, nada mudará em seu atendimento, sendo garantido o tratamento e 

acompanhamento de rotina previsto para você. Durante todo o período da pesquisa 

você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, 

bastando para isso entrar em contato, com algum dos pesquisadores ou com o 

Conselho de Ética em Pesquisa do IMIP. Em caso de algum problema relacionado 

com a pesquisa você terá direito à assistência gratuita que será prestada no IMIP, 

como sempre. Você tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar 

sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, 

pela sua decisão. As informações desta pesquisa serão sempre confidenciais, e 

serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo 

identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo 

assegurado o sigilo sobre sua participação. O sangue coletado será utilizado apenas 

para a finalidade científica desta pesquisa. Os gastos necessários para a sua 

participação na pesquisa serão assumidos pelos pesquisadores. 

Os testes laboratoriais serão realizados no sangue onde estudaremos a sua 

imunidade e marcadores genéticos, ou no material de biópsia. Com relação ao 

material de biópsia, um pequeno fragmento fresco será enviado para cultura celular 

e avaliação de infiltrado inflamatório, habitualmente tais testes são dispensáveis, 

pois não alteram a conduta do seu tratamento, mas conhecê-los pode ser de 

utilidade para o futuro. Serão também realizadas coletas de 10 mL de sangue 

periférico para realização dos testes laboratoriais que avaliarão a sua imunidade e 

também possíveis marcadores genéticos relacionados com sua doença, porém que 

não irão alterar o tipo do seu tratamento. O material excedente à rotina será 

armazenado no Biorrepositório localizado no Laboratório de Pesquisa Translacional 

do IMIP, sob condições adequadas de temperatura para garantir a integridade das 
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amostras e uso no projeto de pesquisa acima e o material de biópsia será guardado 

no Departamento de Anatomia Patológica do IMIP. 

Existe um risco mínimo para o participante de pesquisa. Será colocada 

pomada anestésica (EMLA) antes da coleta de sangue para evitar a dor da picada 

da agulha. A coleta poderá provocar uma mancha vermelha ou roxa no local da 

picada da agulha. Os pais dos pacientes serão orientados de como tratar, caso 

ocorra mancha vermelha ou roxa no local. 

Reiteramos que os pesquisadores deste trabalho se comprometem a utilizar 

os dados e o material coletado somente para esta pesquisa descrita acima e, casos 

o material seja utilizado em outra pesquisa, um novo Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido lhe será apresentado para pedir sua autorização. 

CONSENTIMENTO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o objetivo e os testes laboratoriais que 

serão realizados neste trabalho.  

Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, os testes 

laboratoriais que serão realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também estou 

isenta de despesas e que terei a garantia do acesso a tratamento hospitalar quando 

necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízos ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido 

ou no meu atendimento neste serviço. 

Declaro estarem claros para mim quais são os objetivos desta atividade, 

como participarei, que terei garantia de confidencialidade e a certeza de que obterei 

esclarecimentos a qualquer momento, bem como retirada deste consentimento a 

qualquer momento. Estou ciente que minha participação é isenta de despesas ou 

ganhos financeiros e que isto não irá interferir no meu tratamento. 
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Se os meus materiais biológicos guardados Biorrepositório do IMIP forem 

utilizados em pesquisas aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa, escolho 

livremente a opção abaixo assinalada: 

 Autorizo a utilização dos meus materiais biológicos sem necessidade de 

novo consentimento a cada pesquisa. 

 Desejo ser contatada para autorizar o uso dos meus materiais biológicos a 

cada pesquisa e em caso de impossibilidade de contato comigo, indico que a nova 

autorização seja fornecida pelo senhor (a)   (nome e contato do familiar ou 

representante legal) 

Nome e assinatura do paciente                                                              Data 

Assinatura do Responsável Legal/Testemunha Imparcial                      Data 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente (ou de seu representante legal) para a cessão de 

material biológico para armazenamento no Biorrepositório do projeto acima referido. 

                                                                   ______________      ___/___/___ 

Nome e assinatura do responsável pela obtenção do Termo       Data    

__________________________________________________ 

Assinatura de uma testemunha 

__________________________________________________ 

Dados do  pesquisado responsável: 

Jurema Telles de Oliveira Lima  

Pesquisadora principal/médica /oncologista clínica –CRM 11279 

Rua dos Coelhos 300 Boa Vista CEP 50070-550 telefone : 99763591 
/21224185 email: jurema@imip.org.br 

Comitê de ética do IMIP 

Prédio administrativo orlando Onofre  do IMIP- 1ºandar  

Telefone 21224756 
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