
 

 

 

 

 

LAURA MACIEL ROCHA PENTEADO DE AGUIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteína TIM-3 solúvel (sTIM-3)               

e carcinoma mamário 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo para 

obtenção do Título de Mestre em Ciências 

 

Programa de Obstetrícia e Ginecologia 

 

Orientadora: Profa. Dra. Iara Moreno Linhares 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2021



 

 

 

 

 

LAURA MACIEL ROCHA PENTEADO DE AGUIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteína TIM-3 solúvel (sTIM-3)               

e carcinoma mamário 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo para 

obtenção do Título de Mestre em Ciências 

 

Programa de Obstetrícia e Ginecologia 

 

Orientadora: Profa. Dra. Iara Moreno Linhares 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2021



 

 

 

Laura Maciel Rocha Penteado de Aguiar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dedicatória 

Laura Maciel Rocha Penteado de Aguiar 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

A meus pais, Maria da Conceição e Guilherme, minha 

eterna gratidão por todo esforço e incentivo à minha 

formação. Não tenho palavras para descrever meu amor 

e admiração por vocês. 

 

A minhas irmãs, Isa e Joanna, e ao meu sobrinho Felipe 

por deixarem minha vida mais doce. 

 

Ao Flávio Molinari, meu companheiro, por todo o apoio 

e por permanecer ao meu lado mesmo nos dias mais 

difíceis e estressantes. 



 

 

Agradecimentos 

Laura Maciel Rocha Penteado de Aguiar 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

À Profa. Dra. Iara Moreno Linhares, pelo acolhimento e pela oportunidade de 

desenvolver este estudo. Seu amor à pesquisa é inspirador e admirável, sou 

muito grata por toda dedicação e paciência. 

 

Ao Prof. Dr. Edmund Chada Baracat, professor titular de Ginecologia do 

Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, pelo apoio e incentivo à pesquisa científica. 

 

Ao Prof. Dr. Steven S. Witkin, por todo o conhecimento compartilhado e pela 

oportunidade de participar deste estudo.  

 

Ao Programa Ciências Sem Fronteiras da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo auxílio no 

financiamento do projeto. 

 

Ao Prof. Dr. Jose Roberto Filassi, por todas as oportunidades concedidas à 

minha formação e pela valiosa apreciação desta pesquisa quando apresentada 

para exame de qualificação. 

 

A todos os assistentes do setor de Mastologia da Disciplina de 

Ginecologia, por todos os ensinamentos e incentivo. 

 

À Profa. Katia C. Carvalho e funcionários do LIM 58, por toda a colaboração 

na realização deste estudo. 

 



 

 

Agradecimentos 

Laura Maciel Rocha Penteado de Aguiar 

 

Às residentes, preceptoras e à equipe de enfermagem do setor de 

Mastologia, por toda a ajuda na realização deste estudo.  

 

À Bruna Salani Mota, pela amizade, parceria e por todas as oportunidades e 

incentivos à minha carreira profissional.  

 

À amiga especial, Gabriela Boufelli, pela ajuda em todas as fases de realização 

da pesquisa e pela amizade incondicional. 

 

Aos queridos mastologistas, Sérgio Masili Oku e Jonathan Maesaka, por 

estarem a meu lado e serem meus grandes exemplos da profissão. 

 

Às minhas amigas, Natália Novaes, Luiza Riccio, Débora Oriá e Yedda Reis 

por todo apoio, companheirismo e conselhos. 

 

Às secretárias da pós graduação, Lucinda Cristina Pereira e Claudia Vieira, 

por todo auxílio no desenvolvimento deste estudo.  

 

A todas as pacientes, por concordarem em participar deste estudo, muito 

obrigada. 

 

 

 



 

 

Epígrafe 

Laura Maciel Rocha Penteado de Aguiar 
 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Conhecimento não é aquilo que você 

sabe, mas o que você faz com aquilo 

que você sabe.” 

Aldous Huxley 

 



 

 

Normalização Adotada 

Laura Maciel Rocha Penteado de Aguiar 
 

NORMALIZAÇÃO ADOTADA 

 

 

Esta dissertação está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento 

desta publicação: 

 

Vocabulário ortográfico da língua portuguesa, 5ª edição, 2009, elaborado pela 

Academia Brasileira de Letras, em consonância com o Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa, promulgado pelo decreto nº 6583/2008. 

 

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journal Editors 

(Vancouver). Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de 

Biblioteca e Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e 

monografias. Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. 

Freddi, Maria Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, 

Valéria Vilhena. 3a ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011. 

 

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed 

in Index Medicus. 



 

 

Sumário 

Laura Maciel Rocha Penteado de Aguiar 

SUMÁRIO 

 

 

Lista de Abreviaturas, Símbolos e Siglas 

Lista de tabelas  

Listas de figuras e gráficos 

Resumo 

Abstract 

1 INTRODUÇÃO................................................................................. 01 

1.1 Câncer de mama……………………………………………………...... 01 

1.2 Imunologia do câncer………………………………………………...... 03 

1.3 Imunoterapia em Oncologia………………………………………….... 07 

1.4 A proteína TIM-3 (T-cell immunoglobulin mucin 3)………………..... 09 

1.5 TIM-3 e a imunidade antitumoral……………………………………... 12 

1.6 TIM-3 solúvel…………………………………………………………..... 15 

2 OBJETIVOS..................................................................................... 19 

2.1 Objetivo geral………………………………………………………….... 19 

2.2 Objetivos específicos………………………………………………....... 19 

3 MÉTODOS……………………………………………………………..... 21 

3.1 Desenho do estudo…………………………………………………...... 21 

3.2 Sujeitos………………………………………………………………....... 21 

3.2.1 Critérios de inclusão e exclusão dos grupos estudo e controle….... 22 

3.3 Método de estudo……………………………………………………..... 24 

3.4 Cálculo amostral………………………………………………………... 26 

3.5 Recursos financeiros…………………………………………………... 26 

4 ANÁLISE ESTATÍSTICA................................................................. 28 

5 RESULTADOS................................................................................. 30 

6 DISCUSSÃO.................................................................................... 40 

7 CONCLUSÃO.................................................................................. 49 

8 ANEXOS........................................................................................... 51 

9 REFERÊNCIAS................................................................................ 64 

 



 

 

Abreviaturas, Símbolos e Siglas 

Laura Maciel Rocha Penteado de Aguiar 

ABREVIATURAS, SÍMBOLOS E SIGLAS 

 

 

ADAM 10 A Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 

10 

ADAM 17 A Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 

17 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior 

CAPPesq Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

CDI Carcinoma ductal invasivo 

CDIS Carcinoma ductal in situ 

Ceacam-1 Molécula 1 de adesão celular do antígeno carcioembriogênico 

CLI Carcinoma lobular invasivo 

CTLA-4 

DM 

Cytotoxic T lymphocyte antigen-4 

Diabetes mellitus 

DO Densidade Óptica 
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RESUMO 

 

 

Aguiar LMRP. Proteína TIM-3 solúvel (sTIM-3) e carcinoma mamário 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina; 
2021. 
 

 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é a neoplasia maligna que apresenta maior 
mortalidade em mulheres no Brasil. Assim, nos últimos anos, busca-se por novos 
marcadores diagnósticos e novas opções de tratamentos que possibilitem 
melhora dos resultados clínicos e redução da mortalidade. A proteína TIM-3 é 
um checkpoint imunológico e desempenha múltiplos papéis no sistema imune: 
facilitador da proliferação tumoral, inibidor de processos autoimunes e regulador 
da resposta inflamatória. A expressão aumentada do immune checkpoint TIM-3 
foi encontrada em pacientes com câncer, tanto em células tumorais quanto em 
linfócitos infiltrando o tumor, em células polimorfonucleares sanguíneas e no 
plasma, sob a forma solúvel.  OBJETIVOS: Avaliar o nível sérico da proteína 
TIM-3 solúvel em mulheres com câncer de mama, comparativamente a mulheres 
sem essa neoplasia. Adicionalmente, correlacionar o nível sérico da sTIM-3 com 
características tumorais como subtipo histológico, presença de receptores 
hormonais e HER2, grau histológico, estadiamento clínico e índice de 
proliferação celular. MÉTODOS: Estudo transversal analítico, caso controle, 
realizado no Setor de Mastologia da Disciplina de Ginecologia do Departamento 
de Obstetrícia e Ginecologia FMUSP. No período de setembro 2018 a janeiro de 
2021, foram incluídas 59 mulheres com câncer de mama (grupo estudo) e 55 
mulheres sem essa neoplasia (grupo controle). Após a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido foram coletados 10ml de sangue de cada 
participante; as amostras foram centrifugadas e o soro coletado, armazenado a 
-80ºC e posteriormente testado para as concentrações de anticorpos específicos 
contra proteínas TIM-3 por meio de testes comerciais ELISA, de acordo com as 
instruções do fabricante R&D Systems ®. Os dados epidemiológicos e clínicos 
foram obtidos pela pesquisadora por meio de consulta aos prontuários 
eletrônicos. RESULTADOS: As médias etárias nos grupos de estudo e controle 
foram 49,4 e 52,1 anos, respectivamente. Os valores séricos da proteína sTIM-
3 verificados em mulheres com câncer de mama foram semelhantes aos 
encontrados em mulheres sem a doença (média 1367 pg/ml versus 1279,8 
pg/ml, p = 0,236). O subtipo histológico carcinoma lobular invasivo apresentou 
valores da proteína sTIM-3 superiores ao demais subtipos: carcinoma ductal 
invasivo, carcinoma ductal in situ e outros subtipos histológicos, com 
significância estatística (p<0,05). CONCLUSÃO: Na amostra estudada não 
houve diferença entre os valores encontrados da proteína sTIM-3 nas pacientes 
com câncer de mama, comparativamente a mulheres sem essa neoplasia. 
Entretanto, a mesma encontrou-se elevada no subtipo lobular, quando 
comparada aos valores encontrados nos outros subtipos histológicos. Com 
relação as características tumorais, não foram detectadas correlações entre os 
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níveis séricos de sTIM-3 e a presença de receptores hormonais e HER2, grau 
histológico, estadiamento e índice de proliferação celular. Novos estudos 
poderão contribuir para uma melhor compreensão do papel de sTIM-3 no câncer 
de mama, particularmente no subtipo lobular invasivo. 
 
DESCRITORES: Receptor 3 de imunoglobulina e mucina de célula T; Proteínas 
de chekpoint imunológico; Imunoterapia; Neoplasias da mama; Biomarcadores 
tumorais; Carcinoma lobular.
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ABSTRACT 

 

 

Aguiar LMRP. Soluble TIM-3 (sTIM-3) and breast cancer [dissertation]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2021. 
 

 

INTRODUCTION: Breast cancer is a malignant neoplasm with the highest 
mortality rate in women in Brazil. Thus, there has been a search for new 
diagnostic markers and treatment options that improve clinical results and reduce 
mortality in recent years. The TIM-3 protein is an immune checkpoint and has 
multiple roles in the immune system, such as facilitator of tumor proliferation, an 
inhibitor of autoimmune processes, and regulator of the inflammatory response. 
Increased expression of immune checkpoint TIM-3 can be found in patients with 
cancer, in tumor cells, tumor-infiltrating lymphocytes, in blood polymorphonuclear 
cells, and plasma in a soluble form. OBJECTIVES: Evaluate the serum level of 
soluble TIM-3 protein in women with breast cancer compared to women without 
the disease. Additionally, to correlate the serum level of sTIM-3 with tumor 
characteristics such as histological subtype, hormone receptors, HER2, 
histological grade, clinical staging, and cell proliferation index. METHODS: A 
cross-sectional, analytical, case-control exploratory study was performed at the 
Mastology Sector of the Gynecology Division of the Department of Obstetrics and 
Gynecology at FMUSP, from September 2018 to January 2021. Fifty-nine women 
with breast cancer (study group) and 55 women without breast cancer (control 
group) were included. After signing the consent form, each participant had 10 ml 
of blood sample collected. The samples were centrifuged, and the serum fraction 
was collected and stored at -80ºC until tested for TIM-3 concentrations using a 
commercial ELISA test (R&D Systems ®). Epidemiological and clinical data were 
obtained through electronic medical records. RESULTS: The mean age in the 
study and control groups were 49.4 and 52.1 years, respectively. Serum level of 
sTIM-3 was similar in the study group compared to the control group (mean 1367 
pg/ml vs. 1279.8 pg/ml, p = 0.236). The histological subtype invasive lobular 
carcinoma presented sTIM-3 protein values higher than the other histological 
subtypes: invasive ductal carcinoma, ductal carcinoma in situ, and other 
histological subtypes, with statistical significance (p<0.05). CONCLUSION: No 
differences in sTIM-3 levels were observed in the study group compared to the 
control group. However, the sTIM-3 protein was higher in the lobular subtype 
when compared to the values found in the other histological subtypes. No 
correlations were observed between serum levels of sTIM-3 and hormone 
receptors, HER2, histological grade, clinical staging, and cell proliferation index. 
Thus, further studies may contribute to a better understanding of sTIM-3 in breast 
cancer and in invasive lobular subtype carcinomas. 
 
DESCRIPTORS: T-Cell immunoglobulin mucin receptor 3; Immune checkpoint 
protein; Immunotherapy, Breast cancer; Biomarker; Lobular carcinoma. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Câncer de mama 

 

 

O câncer de mama é relevante problema de saúde pública, sendo na 

atualidade uma das neoplasias malignas mais incidentes em mulheres na maior 

parte do mundo. A Organização Mundial da Saúde relata que em 2020 

ocorreram mundialmente 19,29 milhões de novos casos de câncer, ocasionando 

aproximadamente dez milhões de mortes. O câncer de mama corresponde a 

11,7% desses novos casos1. No Brasil, excluídos os tumores de pele não 

melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as 

regiões. O INCA (Instituto Nacional de Câncer) estimou 66.280 casos novos para 

o ano de 2020, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 

100.000 mulheres. No ano de 2019 foram registrados 18.068 óbitos por câncer 

de mama em mulheres no país pelo mesmo instituto2. A figura 1 ilustra a 

estimativa da incidência de casos de câncer de mama segundo os estados 

brasileiros. 
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                Fonte: INCA, 20202. 

 
Figura 1 -  Representação das taxas de incidência de neoplasia maligna da 

mama por 100 mil mulheres, estimadas para o ano de 2020 
 

 

A neoplasia mamária maligna é uma doença heterogênea, que 

compreende tumores de comportamento biológico variável, apresentação clínica 

ampla e resposta terapêutica diversa3. Os métodos diagnósticos e o tratamento 

para o câncer de mama têm sido aprimorados de forma rápida, em razão do 

desenvolvimento de novas tecnologias e de um melhor conhecimento da história 

natural da doença e das características moleculares dos tumores. Quanto mais 

precoce se faz o diagnóstico, melhor o prognóstico da doença, maior a sobrevida 

global e menores os custos investidos no seu tratamento4. 

Na prática clínica, além do exame físico e radiológico do tumor de mama, 

são analisados rotineiramente a presença de alguns marcadores prognósticos 

convencionais: idade da paciente, tamanho do tumor, estado linfonodal, grau 
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histológico, Ki-67, subtipo histológico e análise imunohistoquímica (IHQ). A 

imunohistoquímica avalia a presença de marcadores celulares: receptor de 

estrogênio, receptor de progesterona e o gene HER2 amplificado. Com base na 

IHQ, o câncer de mama é classificado em 3 subtipos: luminal (presença de 

receptor de estrogênio e/ou de progesterona), HER2 superexpresso e os triplo-

negativos (ausência de receptores hormonais e HER2 pouco ou não expresso). 

Esta estratificação guia a escolha do tratamento sistêmico e se correlaciona com 

prognóstico da doença3. 

O tratamento do câncer de mama é multifatorial e engloba diversas 

terapias: cirurgia oncológica, quimioterapia, terapia-alvo, radioterapia e 

hormonioterapia5. Ao empregar-se múltiplos tipos de terapias, aumentam, por 

conseguinte, as taxas de efeitos colaterais tóxicos resultantes desses 

tratamentos. Portanto, a abordagem terapêutica é cada vez mais individualizada, 

procurando minimizar os efeitos colaterais e aumentar a eficácia do tratamento. 

Com o objetivo de entender melhor o comportamento tumoral e possibilitar um 

diagnóstico e tratamento mais assertivos, novos marcadores tumorais do câncer 

de mama estão em constante investigação6. 

 

 

1.2 Imunologia do câncer 

 

 

Historicamente, a importância do sistema imune no desenvolvimento do 

câncer foi demonstrada pela observação de pacientes imunodeficientes 

portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e pacientes receptores 
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de transplante de órgãos tratados com drogas imunossupressoras. Observou-se 

que esses grupos de pacientes tinham um risco aumentado de desenvolver 

neoplasias malignas7-9. Em 1957, Lewis Thomas e Frank Macfarlane Burnet 

formularam a hipótese de que as células tumorais apresentam neoantígenos e 

induzem uma reação imunológica contra o câncer; denominaram tal conceito de 

vigilância imunológica do câncer10.  

Para o desenvolvimento e progressão do câncer as células tumorais 

precisam proliferar e sobreviver, realizar neoangiogênese, invadir tecidos e gerar 

metástases, conforme ilustrado na figura 211. 

 

 

Fonte: Adaptado de Hanahan e Weinberg, 2000. 

 

Figura 2 - Características de uma célula tumoral 
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O sistema imune tem um papel ambíguo no câncer; pode suprimir a 

atividade cancerígena através da destruição das células tumorais ou pode 

promover condições no microambiente tumoral que facilitem sua progressão12. 

As etapas envolvidas no desenvolvimento e manutenção da imunidade 

tumoral foram conceituadas por Swart et al. em 201613 no ciclo de “imunidade 

ao câncer” e são ilustradas na figura 3.  

 

 

Fonte: Adaptado de Swart et al., 2016. 

 

Figura 3 - Ciclo de “imunidade do câncer” 
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O ciclo externo descreve os sete passos necessários para gerar linfócitos 

T citotóxicos (Tc) específicos para tumores e que são capazes de destruir as 

células tumorais: liberação de antígenos tumorais; apresentação dos antígenos 

ao sistema imune; ativação de células T; tráfico de células T para os tumores; 

infiltração de células T no tumor; reconhecimento das células cancerosas por 

células T e morte de células tumorais. Defeitos e alterações da sinalização das 

vias do ciclo, freqüentemente levam à evasão da erradicação do tumor pelo 

sistema imune. O tratamento imunoterápico tem como objetivo restaurar esse 

processo13. 

Nos indivíduos imunocompetentes, o tumor utiliza alguns mecanismos para 

escapar dessa vigilância imunológica, como por exemplo: recrutamento de 

células supressoras do sistema imune, expressão de sinais imunológicos co-

inibitórios e produção de citocinas imunosupressivas14. 

Os linfócitos T coordenam a resposta imune a patógenos (ou tumores) 

através do reconhecimento de antígenos específicos. Devido à suas habilidades 

de expansão clonal e de indução de respostas inflamatórias, as células T 

necessitam de controle rigoroso para não atacarem células próprias do 

organismo. Por conseguinte, necessitam manter um balanço entre promover 

uma resposta a patógenos e evitar o processo inflamatório excessivo contra 

tecidos próprios15. 

Múltiplos mecanismos atuam neste controle imunológico, um dos mais im-

portantes e eficazes é a expressão de receptores regulatórios negativos na 

superfície de linfócitos T, os chamados “pontos de verificação imunológica” 

(immune checkpoints). A ativação desses receptores suprime a proliferação de 

células T e reduz a produção de citocinas inflamatórias15. 
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Em condições fisiológicas, tais pontos protegem os tecidos do organismo 

contra danos durante a resposta à infecções. São também cruciais para a 

manutenção da autotolerância e prevenção da autoimunidade9,16-18.  Contudo, 

no microambiente tumoral, esses sinais inibitórios favorecem a proliferação de 

células tumorais e consequente progressão do câncer16.  

A abordagem atual terapêutica mais promissora para ativação da 

imunidade antitumoral é o bloqueio de checkpoints imunológicos. As moléculas 

dos pontos de verificação imunológica mais conhecidas na atualidade são: 

CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte antigen-4), PD-1 (programmed death-1), LAG-3 

(lymphocyte activation gene-3) e TIM-3 (T-cell immunoglobulin mucin 3)19. 

 

 

1.3 Imunoterapia em Oncologia 

 

 

O sistema imunológico é capaz de reconhecer neoantígenos das células 

cancerígenas e produzir uma resposta imunológica antitumoral com potencial de 

destruição dessas células. Entretanto, alguns tumores tem a capacidade de 

produzir ligantes inibitórios que irão atuar nos pontos de verificação imunológica, 

permitindo assim que o tumor reduza ou anule a resposta imune. A imunoterapia 

visa atingir esses mecanismos de tolerância imunológica a fim de reverter a 

resposta imune suprimida; ao bloquear os pontos de verificação imunológica, a 

atividade de células T é revigorada, promovendo uma maior ação de células 

citotóxicas sobre o tumor6,20. Estudos pré-clínicos e clínicos com anticorpos 
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monoclonais inibitórios e coestimuladores do sistema imune tem se mostrado 

promissores no intuito de reestabelecer uma resposta antitumoral6. 

Alguns estudos demonstraram que o uso de anticorpos contra pontos de 

verificação imunológica apresentou sucesso no tratamento do câncer16,20-22.  

Ipilimumabe (anti-CTLA-4) é um anticorpo que se liga a proteína CTLA-4 e 

foi o primeiro imunoterápico aprovado pelo FDA atuante em um ponto de 

verificação imunológica de linfócitos T que apresentou resposta em pacientes 

oncológicos. Foi estudado em pacientes com melanoma metastático e 20% dos 

pacientes apresentaram aumento significativo de sobrevida global20. Entretanto, 

o Ipilimumabe é altamente tóxico, e seu uso é complicado por eventos auto-

imunes clinicamente significativos, incluindo colite autoimune, hipofisite, hepatite 

e tireoidite16. 

Pembrolizumabe e Nivolumabe (ambos anti-PD-1) são utilizados no 

tratamento de pacientes com tumor de pulmão, melanomas e carcinoma de 

células renais com menor ocorrência de efeitos colaterais que o anti-CTLA-4. Ao 

combinar o uso de Ipilimumabe e Nivolumabe no tratamento de pacientes com 

melanoma de estadio avançado, virgens de tratamento, observou-se que 50% 

dos paciente responderam à terapia, o que representou um aumento na taxa de 

sucesso em comparação ao uso isolado dos anticorpos13. 

Com relação ao câncer de mama, o primeiro imunoterápico utilizado foi o 

Atezolizumabe aprovado pelo FDA em 2019. Trata-se de um anticorpo 

monoclonal contra PD-L1, o qual é expresso nos tumores de mama, tanto por 

células epiteliais mamárias malignas quanto pelo infiltrado tumoral linfocitário, 

particularmente em tumores de alto risco (alto grau histológico e receptores 

hormonais negativos) e com alto índice de pro-liferação celular (Ki67 elevado)16. 
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O estudo “IMpassion 130” randomizou 902 pacientes com tumor de mama triplo 

negativo metastático para receber quimioterapia padrão mais Atezolizumabe ou 

quimioterapia padrão mais placebo. O grupo que recebeu o imunoterápico teve 

uma sobrevida global de 25 meses contra 15,5 meses no grupo que recebeu 

placebo (HR=0,62)23. 

Alguns tumores, como o câncer colorretal, não apresentaram resposta a 

essas imunoterapias, evocando a dúvida de que algum outro ponto de 

verificação imunológico relacionado a disfunção de linfócito T estivesse 

bloqueado20. Assim, não são todos os pacientes que respondem a anticorpos 

monoclonais contra PD-1 e CTLA-4, tendo sido identificados mecanismos de 

resistência. Portanto, investiga-se novos anticorpos que se liguem a outros 

pontos de verificação imunológica. 

 

 

1.4 A proteína TIM-3 (T-cell immunoglobulin mucin 3) 

 

 

A proteína TIM-3 integra a família de proteínas com domínio mucina e 

imunoglobulina de linfócitos T (TIM). Foi descoberta em 2002, nas células de 

camundongos, como uma molécula de superfície celular expressa nos linfócitos 

T CD4+ auxiliares 1 (Th1) e nos linfócitos T CD8+ citotóxicos (Tc), não sendo 

expressa em linfócitos T CD4+ auxiliares 2 (Th2)24.  

Os linfócitos T auxiliares imaturos geram, após ativação, duas populações 

fenotipicamente e funcionalmente distintas, os linfócitos da linhagem Th1 e os 

da linhagem Th2. Os Th1 produzem principalmente interferon-gama (IFN-𝛾) que 
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está associado à resposta imune celular contra os patógenos intracelulares 

através da ativação de macrófagos. Os Th2 produzem principalmente 

interleucina 4 (IL-4) que está associada à eliminação de patógenos 

extracelulares através da ativação de linfócitos B25. A resposta Th1 a antígenos 

próprios pode induzir doenças autoimunes, e uma resposta Th2 excessiva a 

patógenos ambientais pode desencadear alergias, atopia e asma26. 

A família de proteínas TIM é composta por oito membros (TIM 1-8) no 

cromossomo 11B1.1 do camundongo, e por três membros (TIM-1, TIM-3 e TIM-

4) no cromossomo humano 5q33.227. No genoma humano este pedaço do 

cromossomo foi vinculado à artrite reumatóide, tireoidite autoimune, diabetes tipo 

1, doença de Crohn, asma e processos alérgicos26. A proteína TIM humana é 

composta por 302 aminoácidos, dos quais 63% são idênticos aos do 

camundongo24. A TIM-3 humana é uma glicoproteína transmembrana do tipo 1 

que contém um domínio de uma imunoglobulina variável (IgV) distal à membrana 

e um domínio de uma mucina proximal à membrana28. O domínio IgV é formado 

por dois folhetos ß não paralelos que são conectados por uma ligação dissulfeto 

e possuem um sítio exclusivo para a conexão com os ligantes29. Na sua porção 

intracelular, o TIM-3 apresenta sítios de fosforilação de tirosina e os resíduos de 

tirosina participam de processos de sinalização25. A estrutura da proteína TIM-3 

está representada na figura 430. 
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Fonte: Adaptado de Gorman e Colgan, 2014. 

 

Figura 4 - Representação estrutural da proteína TIM-3 

 

 

Através do domínio IgV, TIM-3 interage com seus ligantes. Até o momento, 

foram descritos quatro ligantes do TIM-3: galectina-9 (Gal-9), fosfatidilserine 

(PtdSer), proteínas B1 de alta mobilidade (HMGB1) e molécula 1 de adesão 

celular do antígeno carcioembriogênico (Ceacam-1)29. 

Galectinas compõe o grupo das lectinas tipo S; são proteínas ligantes a 

oligossacarídeos e exercem papel na regulação imune celular da homeostase e 

da inflamação. Gal-9 foi o primeiro ligante do TIM-3 a ser descoberto, é expresso 

em uma variedade de células e regula a produção de IFN-𝛾28. Ao ligar-se ao  

TIM-3 nas cadeias de oligossacarídeos do domínio IgV, Gal-9 promove a morte 

celular dos Th1 e consequentemente reduz a produção de IFN-𝛾28. A morte 
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celular de linfócitos T CD4+ auxiliares 1  favorece a proliferação de patógenos e 

de células tumorais. 

 

 

1.5 TIM-3 e a imunidade antitumoral 

 

 

O TIM-3 foi descoberto na tentativa de distinguir-se as subpopulações de 

linfócitos T auxiliares24. Está expresso nas células Th1 e age como uma molécula 

reguladora negativa; induz a apoptose desses linfócitos T, o que favorece a 

proliferação tumoral31. 

A imunidade celular T mediada é o principal mecanismo da imunidade anti-

tumoral in vivo. Além dos linfócitos T auxiliares, os linfócitos T CD8+ conhecidos 

como linfócitos T citotóxicos são células efetoras específicas na destruição de 

células cancerígenas. Entretanto, um processo denominado exaustão celular de 

Tc reduz a ação citotóxica, facilitando a progressão tumoral32. Essa condição de 

exaustão da célula T foi descrita, pela primeira vez, em ratos infectados com o 

vírus da coriomeningite linfocítica crônica33. As células T exaustas param de 

proliferar e de exercer funções efetoras como citotoxicidade e secreção de 

citocinas (reduzem a liberação de INF-𝛾) em resposta à estimulação antigênica 

persistente, ocasionando tolerância imunológica34. 

A primeira evidência de TIM-3 como marcador de exaustão celular foi 

obtida através do estudo de indivíduos infectados pelo vírus HIV. Jones et al., 

200835 analisaram os linfócitos Th1 e Tc de tais indivíduos e identificaram a 

expressão de TIM-3 tanto na infecção aguda como na crônica. Tal expressão foi 
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proporcionalmente maior ao aumento da carga viral e menor ao aumento de 

células T. As células T que expressaram TIM-3 não produziram IFN-γ e perderam 

sua função citotóxica. Ao realizar-se o bloqueio de TIM-3 com anticorpos 

específicos, o efeito citotóxico foi recuperado, sugerindo a reversibilidade desta 

via. Nos últimos 10 anos, identificou-se a expressão de TIM-3 nos Tc exaustos 

de células tumorais humanas36. 

A via de sinalização do TIM-3 também tem o papel de regular as células    

T CD4+ FoxP3+ denominadas de células T regulatórias (Tregs). Estas células 

acumulam-se no sítio tumoral e inibem o efeito antitumoral de células imunes 

através da secreção de citocinas imunossupresoras, principalmente a 

interleucina 10 (IL-10). TIM-3 é expresso nas Tregs e amplifica sua ação ao ligar-

se a Gal-937. Embora as Tregs sejam indispensáveis para a manutenção da 

tolerância imunológica evitando, assim, a autoimunidade, em condições 

malignas as mesmas suprimem a imunidade antitumoral e favorecem a 

progressão do tumor. Níveis elevados de Tregs na circulação e/ou 

microambiente tumoral foram relatados em vários tipos de câncer, incluindo 

cabeça e pescoço, pulmão, mama, trato gastrointestinal, fígado, pâncreas e 

ovários. A infiltração de Tregs mostrou-se associada à diminuição da razão de 

células T CD8+ citotóxicas/ Tregs, o que se correlaciona com pior prognóstico 

em pacientes com carcinoma mamário e tumores gástricos18. 

Apesar das múltiplas ações do TIM-3 na resposta imune, assim como suas 

correlações com o processo cancerígeno, permanecem dúvidas quanto ao real 

funcionamento in vivo desse marcador na fisiopatologia antitumoral. Assim, 

estudos tem sido realizados na tentativa de estabelecer uma correlação in vivo 

do TIM-3 e suas ações, com os tipos de câncer38-40. 
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A maioria dos estudos existentes tentam avaliar a expressão do TIM-3 com 

a resposta imune tumoral. Wu et al., 201341 avaliaram tal expressão em linfócitos 

T CD4+ e em T CD8+ circulantes no sangue de 52 pacientes com câncer de 

ovário e compararam com 56 pacientes do grupo controle. A expressão de     

TIM-3 no T CD4+ foi maior nas pacientes com câncer comparativamente ao 

grupo controle (4.12% vs. 0.75%, p<0,001). O mesmo foi observado sobre a 

expressão de TIM-3 no T CD8+ (2.89% vs. 1.07% p<0,001). 

Piao et al., 201442 analisaram a expressão de TIM-3 em linfócitos T CD4+ 

e T CD8+ em pacientes com câncer de próstata (n=116) e compararam com 

pacientes com hiperplasia prostática benigna (n=92). A expressão de TIM-3 foi 

maior nos pacientes com câncer tanto nos T CD4+ (4.02% vs 1.22% p < 0.001) 

quanto nos T CD8+ (4.46% vs 0.82% p < 0.001). 

Em outro estudo em pacientes com câncer gástrico, Yu et al., 201943 

avaliaram a expressão do TIM-3 em 22 pacientes com a doença. Primeiramente, 

compararam a expressão do TIM-3 em linfócitos presentes no sangue com 

linfócitos presentes no tumor. A porcentagem de células com expressão TIM-3 

no tecido tumoral foi de 36.11 ± 9.42% com um p<0,01 comparativamente à 

expressão no sangue de 3.14 ± 1.13%. Posteriormente, correlacionaram a 

expressão do TIM-3 tecidual com o tamanho tumoral. A porcentagem de TIM-3 

no tecido tumoral nos estadios T1, T2, T3 e T4 do TNM foram, respectivamente, 

22.41±6.35, 28.94±7.35, 33.62±7.16 e 42.16±8.93%, com diferenças 

estatisticamente significativas (p<0,01 entre cada estadio). 

Zhang et al., 201744 realizaram meta-análise com o objetivo de avaliar o 

papel de TIM-3 como potencial marcador prognóstico de tumores sólidos. Foram 

incluídos 869 pacientes de 7 estudos, nos quais foi analisada a expressão do 



15 

 

Introdução 

Laura Maciel Rocha Penteado de Aguiar 

TIM-3 no tecido tumoral dos seguintes tipos de câncer: pulmão, urotelial de 

bexiga, cólon, gástrico, cabeça e pescoço, hepatocelular e de células renais. Os 

resultados mostraram uma correlação entre o aumento da expressão de TIM-3 

e a diminuição de sobrevida global para todos os tipos de tumores estudados 

(HR=1.89; 95% CI: 1.38-2.57; p<0,001).  

 

 

1.6 TIM-3 solúvel (sTIM-3) 

 

 

Algumas proteínas da família TIM são encontradas também sob a forma 

solúvel no plasma. Möller-Hackbarth et al., 201345 descreveram um mecanismo 

pelo qual a proteína TIM-3 ligada à membrana celular é clivada por 

metaloproteseinases (ADAM10 e ADAM17) em TIM-3 solúvel com o domínio 

imunoglobulina variável e o domínio mucina. Sabatos et al., 200346, 

previamente, haviam descrito em murinos a existência de duas formas de       

TIM-3; a completa e uma variante solúvel caracterizada pela ausência do 

domínio mucina. Tais formas, segundo os autores, eram diretamente codificadas 

por RNAm, portanto a forma solúvel não dependia de metaloproteinases. Essa 

proteína observada por Sabatos et al.46 nunca foi descrita em humanos.  

Assim, foram descritas até o momento três tipos de TIM-3: o completo 

ligado a membrana celular e dois tipos solúveis, o clivado pelas 

metaloproteínases e o curto produzido por RNAm47. Estudos recentes 

comprovaram a predominância do mecanismo de quebra do TIM-3 ligado à 

membrana celular por metaloproteínases descrito por Möller-Hackbarth et al., 
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201345. Entretanto, o mecanismo que induz a clivagem por metaloproteínases 

ainda não foi elucidado47,48. 

Já foi demonstrado o envolvimento do TIM-3 na forma solúvel em várias 

doenças humanas. Aumento nos valores do mesmo foi associado ao quadro de 

sepse grave e à regulação da imunidade em abortamentos espontâneos 

recorrentes inexplicáveis48,49. Os níveis de sTIM-3 também foram associados à 

esclerose cutânea sistêmica difusa50. Em doenças infecciosas, observou -se que 

os níveis de sTIM-3 séricos estão aumentados na tuberculose pulmonar e na 

progressão da doença na infecção por HIV47. 

Clayton et al., 201547, analisaram a presença da molécula solúvel de    

TIM-3 em pacientes portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV), 

correlacionando com o estágio da doença. A descoberta de que o sTIM-3 

aumentou significativamente durante a infecção aguda, precoce e crônica não 

tratada pelo HIV, mas não durante a infecção crônica tratada ou em 

controladores de elite (pacientes capazes de manter níveis indetectáveis de 

carga viral por longos períodos), sugere que a carga viral pode estimular a 

produção de sTIM-3. De fato, a carga viral correlacionou-se significativamente 

com o nível sTIM-3 durante esses estágios da infecção pelo HIV. Além disso, os 

autores demostraram que os níveis de sTIM-3 correlacionaram-se com a 

diminuição das contagens de células T CD4+ durante a infecção crônica por HIV 

não tratada, sugerindo que o sTIM-3 poderia ser um novo marcador para a 

progressão da doença pelo HIV. 

Li et al., 201851 descobriram que níveis séricos mais elevados de sTIM-3 

estavam relacionados à rejeição do enxerto em pacientes transplantados renais; 

mas as células T CD4+ e T CD8+ positivas para TIM-3 não mostraram correlação 
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com o estado de disfunção, sugerindo que sTIM-3 pode ser biomarcador 

promissor para a disfunção do aloenxerto renal. 

Os dados da literatura apresentam evidências de que o TIM-3 é um 

checkpoint imunológico e desempenha múltiplos papéis no sistema imune: 

facilitador da proliferação tumoral, inibidor de processos autoimunes e regulador 

da resposta inflamatória20,44. Entretanto, ainda não está bem estabelecido seu 

funcionamento nos diversos tipos de câncer, particularmente no que se refere à 

sua forma solúvel. Como previamente mencionados, foram realizados estudos 

do sTIM-3 na progressão de doenças sistêmicas e doenças infecciosas, como o 

HIV47,50. Contudo, os estudos sobre a ação do sTIM-3 em oncologia ainda são 

escassos. Até o momento, não foram descritos pela literatura estudos 

correlacionando TIM-3 solúvel e câncer de mama.  

O questionamento sobre a possibilidade do TIM-3 em sua forma solúvel 

funcionar como biomarcador diagnóstico para o câncer de mama e a ausência 

de estudos em mulheres brasileiras levou à elaboração deste projeto de 

pesquisa. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Avaliar os níveis séricos da proteína TIM-3 solúvel (sTIM-3) em mulheres 

com câncer de mama, comparativamente a mulheres sem essa neoplasia. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

Correlacionar, no grupo de mulheres com câncer de mama, os níveis 

séricos da proteína sTIM-3 com as seguintes características tumorais: 

 

a) Subtipo histológico; 

b) Receptores hormonais e superexpressão de HER2 definidos pela imuno-

histoquímica; 

c) Grau histológico; 

d) Índice de proliferação celular (KI67); 

e) Estadiamento clínico. 
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3 MÉTODOS 

 

 

Este projeto foi submetido à aprovação do Comitê de Ética do Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo (número do projeto 1035/2016) (Anexo A) e, 

posteriormente, encaminhado à Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (CAPPesq) 

(número do processo 2.426.939) (Anexo B). Após tais aprovações, o mesmo foi 

introduzido na Plataforma Brasil. 

 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

 

Estudo transversal analítico, caso controle. 

 

 

3.2 Sujeitos 

 

 

As pacientes foram selecionadas nos seguintes setores: 

 

a) Setor de Mastologia da Divisão de Clínica Ginecológica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

localizado no 5.o andar do Prédio dos Ambulatórios do Hospital das 
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Clínicas, situado à Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255, Cerqueira 

César, São Paulo, Brasil; 

b) Setor de Mastologia da Divisão de Clínica Ginecológica do Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo, localizado na Avenida Doutor Arnaldo, 

251, Cerqueira César, São Paulo, Brasil; 

c) A seleção de pacientes para o estudo ocorreu entre setembro de 2018 e 

janeiro de 2021. Neste período, pacientes com diagnóstico de câncer de 

mama que foram atendidas no Ambulatório de Primeira Consulta do 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e que respeitassem os 

critérios de inclusão foram convidadas a participar. Tais pacientes 

caracterizaram o grupo estudo. Para o grupo controle, foram convidadas 

pacientes sem diagnóstico de câncer de mama e que respeitassem os 

critérios de inclusão, atendidas no mesmo período, no Ambulatório Geral 

Didático e na triagem do Setor de Mastologia da Divisão de Ginecologia, 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 

 

 

3.2.1 Critérios de inclusão e exclusão dos grupos estudo e controle 

 

 

Critérios de inclusão do grupo estudo: 

 

a) Mulheres na faixa etária compreendida entre 25 e 75 anos de idade; 
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b) Diagnóstico histológico de câncer de mama; 

c) Ausência de tratamento prévio (cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, 

terapia alvo ou hormonioterapia) para câncer de mama ou qualquer outro 

tipo de câncer; 

d) Ausência de sinais ou sintomas atuais e/ou sem história pregressa de outras 

neoplasias. 

 

Critérios de inclusão do grupo controle: 

 

a) Mulheres na faixa etária compreendida entre 25 e 75 anos de idade; 

b) Ausência de sinais ou sintomas atuais e/ou sem história pregressa de 

câncer de mama ou de outras neoplasias. 

 

Critérios de exclusão do grupo estudo: 

 

a) Presença de neoplasia de mama não carcinoma, como sarcoma ou tumor 

filóide; 

b) Outras comorbidades conhecidas: nefropatias, hepatopatias, 

cardiopatias, hematopatias, doenças imunológicas, outras neoplasias.  
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Critérios de exclusão do grupo controle: 

 

a) Presença de quaisquer neoplasia; 

b) Outras comorbidades conhecidas: nefropatias, hepatopatias, 

cardiopatias, hematopatias, doenças imunológicas.  

 

 

3.3 Método de estudo 

 

 

No momento da consulta, a paciente era informada sobre o estudo. Se 

aceitasse participar e respeitasse os critérios de inclusão e exclusão recebia o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO C). Após a leitura 

e esclarecimento de eventuais dúvidas, o referido termo era assinado e a 

paciente incluída no estudo. 

Após o término da consulta, eram coletados 10 ml de sangue em tubos 

simples. As amostras eram transportadas até o Laboratório de Ginecologia 

Molecular e Estrutural (LIM58) da Disciplina de Ginecologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo em até 30 minutos após a coleta para 

centrifugação por 15 minutos a 1000xg em temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. 

O sobrenadante era coletado por pipetas e estocado em alíquotas à temperatura 

de menos 80oC. Posteriormente o soro, em cinco diluições, era, então, testado 

para as concentrações de anticorpos específicos contra a proteínas TIM-3 por 
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meio de testes comerciais ELISA, de acordo com as instruções do fabricante 

R&D Systems ®. 

Para avaliação da proteína TIM-3, utilizou-se o Kit “Quantikine ELISA 

Human TIM-3 Immunoassay”. Este ensaio emprega a técnica quantitativa de 

imunoensaio enzimático em “sanduíche”. Um anticorpo monoclonal específico 

para o TIM-3 humano é pré-revestido em uma microplaca. Padrões e amostras 

são pipetados nos tubos e qualquer TIM-3 presente é ligado pelo anticorpo 

imobilizado. Após a lavagem de quaisquer substâncias não ligadas, um anticorpo 

policlonal ligado à enzima específico para o TIM-3 humano é adicionado aos 

tubos. Após uma lavagem para remover qualquer reagente enzimático de 

anticorpo não ligado, uma solução de substrato é adicionada e a cor desenvolve-

se nos tubos proporcionalmente à quantidade de TIM-3 ligado no passo inicial. 

O desenvolvimento da cor foi interrompido e a intensidade da cor foi medida 

(graduação de tons de azul). A reação enzima-substrato era finalizada com a 

adição da stop solution, realizando-se a leitura da TIM-3 pela densidade óptica 

(DO), cujo valor era proporcional à concentração da TIM-3.  

Os dados demográficos e clínicos das pacientes participantes do estudo 

foram obtidos pela pesquisadora através de consulta aos prontuários eletrônicos, 

de acordo com o padrão de atendimento dos Setores de Mastologia da Divisão 

de Clínica Ginecológica do Hospital das Clínicas da FMUSP e do Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo, respeitando o sigilo destas informações. 
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3.4 Cálculo amostral  

 

 

Com base na literatura avaliada, o valor médio de sTIM-3 em pacientes 

com osteossarcoma foi de 14,4ng/ml com desvio padrão de 2,9ng/ml e, no grupo 

controle, foi de 6,3ng/ml com desvio padrão de 1,9ng/ml52. Supondo que em 

pacientes com câncer de mama exista um aumento médio nesse marcador de 

pelo menos 2,5ng/ml, com 95% de confiança e 80% de poder, a amostra 

necessária para realização do estudo foi de 22 mulheres em cada grupo.  

Em razão da disponibilidade de pacientes nos ambulatórios dos Setores de 

Mastologia da Divisão de Clínica Ginecológica do Hospital das Clínicas da 

FMUSP e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo um número maior de 

pacientes do que o determinado pelo cálculo amostral foi incluído no estudo. 

 

 

3.5 Recursos financeiros 

 

 

Foram utilizados recursos do Programa Ciências sem Fronteiras da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

processo de nº 88881.068049/2014-01. 
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Foram descritas as características qualitativas segundo grupos com uso de 

frequências absolutas e relativas e verificada a associação entre os grupos com 

uso de teste qui-quadrado ou testes exatos (teste exato de Fisher ou teste da 

razão de verossimilhanças)53. As características quantitativas foram descritas 

segundo grupos com uso de medidas resumo (média, desvio padrão, mediana, 

mínimo e máximo) e comparadas entre os grupos com uso de testes t-Student 

ou testes Mann-Whitney53. Para as características presentes apenas nas 

mulheres com câncer de mama, foram realizadas as descrições dos parâmetros. 

Os valores de sTIM-3 foram descritos segundo cada característica de 

interesse em cada grupo e comparado entre as categorias das características 

com uso de testes Mann-Whitney para características com apenas duas 

categorias ou teste Kruskal-Wallis seguidos de comparações múltiplas de Dunn 

quando significativas as diferenças para características com mais de duas 

categorias53. 

Para realização das análises foi utilizado o software IBM-SPSS for 

Windows versão 22.0 e para tabulação dos dados foi utilizado o software 

Microsoft Excel 2010. Os testes foram realizados com nível de significância de 

5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

O estudo incluiu 120 mulheres, mas 6 foram excluídas (uma do grupo 

estudo e cinco do grupo controle) em razão da ocorrência de hemólise nas 

amostras. Assim, foram analisadas 59 amostras do grupo estudo (mulheres com 

câncer de mama) e 55 do grupo controle (mulheres sem câncer de mama). 

A tabela 1 ilustra a distribuição dos dados sociodemográficos (idade, raça, 

escolaridade e estado civil) e dados da anamnese (índice de massa corpórea - 

IMC, antecedentes pessoais, antecedentes familiares de câncer e tabagismo), 

nos grupos controle e estudo. 
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Tabela 1 -  Características sociodemográficas e dados da anamnese dos 
grupos controle (mulheres sem câncer de mama) e estudo 
(mulheres com câncer de mama) 

 

 

 

Variável 

Grupo 

Total (N = 114) p 

Controle (N = 55) Estudo (N = 59) 

Idade (anos)    0,226** 

média ± DP 52,1 ± 12,8 49,4 ± 11 50,7 ± 11,9  

mediana (mín.; máx.) 55 (25; 73) 49 (33; 73) 49,5 (25; 73)  

Raça, n (%)&    0,007# 

Branca 46 (83,6) 33 (68,8) 79 (76,7)  

Negra 0 (0) 6 (12,5) 6 (5,8)  

Parda 9 (16,4) 9 (18,8) 18 (17,5)  

Escolaridade, n (%)&   0,008 

1º grau incompleto 11 (20) 20 (37) 31 (28,4)  

1º grau completo 21 (38,2) 11 (20,4) 32 (29,4)  

2º grau completo 11 (20) 19 (35,2) 30 (27,5)  

Superior completo 12 (21,8) 4 (7,4) 16 (14,7)  

Estado civil, n (%)&   0,720# 

Casada 25 (45,5) 28 (50) 53 (47,7)  

Solteira 15 (27,3) 14 (25) 29 (26,1)  

Divorciada 10 (18,2) 10 (17,9) 20 (18)  

Viúva 5 (9,1) 3 (5,4) 8 (7,2)  

União Estável 0 (0) 1 (1,8) 1 (0,9)  

continua 
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continuação 

Variável 

Grupo 

Total (N = 114) p 

Controle (N = 55) Estudo (N = 59) 

IMC (Kg/m²)&    0,006** 

média ± DP 26,6 ± 4,7 29,8 ± 6,8 28,4 ± 6,2  

mediana (mín.; máx.) 25,6 (18,6; 40,7) 28,7 (19,5; 48) 27,6 (18,6; 48)  

Nuliparidade, n (%)   0,366 

Não 43 (78,2) 50 (84,7) 93 (81,6)  

Sim 12 (21,8) 9 (15,3) 21 (18,4)  

Menopausa, n (%)    0,026 

Não 23 (41,8) 37 (62,7) 60 (52,6)  

Sim 32 (58,2) 22 (37,3) 54 (47,4)  

TRH, n (%)¢    0,702* 

Não 28 (87,5) 18 (81,8) 46 (85,2)  

Sim 4 (12,5) 4 (18,2) 8 (14,8)  

Comorbidades, n (%)   0,349 

Não 30 (54,5) 27 (45,8) 57 (50)  

Sim 25 (45,5) 32 (54,2) 57 (50)  

HAS, n (%)    0,071 

Não 43 (78,2) 37 (62,7) 80 (70,2)  

Sim 12 (21,8) 22 (37,3) 34 (29,8)  

DM, n (%)    0,737* 

Não 50 (90,9) 55 (93,2) 105 (92,1)  

Sim 5 (9,1) 4 (6,8) 9 (7,9)  

continuação 
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continuação 

Variável 

Grupo 

Total (N = 114) p 

Controle (N = 55) Estudo (N = 59) 

DPOC, n (%)    0,619* 

Não 54 (98,2) 56 (94,9) 110 (96,5)  

Sim 1 (1,8) 3 (5,1) 4 (3,5)  

Dislipidemia, n (%)   >0,999* 

Não 51 (92,7) 55 (93,2) 106 (93)  

Sim 4 (7,3) 4 (6,8) 8 (7)  

Outras comorbidades, n (%)   0,771 

Não 45 (81,8) 47 (79,7) 92 (80,7)  

Sim 10 (18,2) 12 (20,3) 22 (19,3)  

Antecedentes Familiares, n (%)   0,276 

Não 48 (87,3) 47 (79,7) 95 (83,3)  

Sim 7 (12,7) 12 (20,3) 19 (16,7)  

Tabagismo, n (%)&   0,162# 

Não 27 (90) 39 (73,6) 66 (79,5)  

Sim 2 (6,7) 11 (20,8) 13 (15,7)  

Ex-tabagista 1 (3,3) 3 (5,7) 4 (4,8)  

& Nem todos possuem as informações; ¢ Apenas para mulheres com menopausa; Teste qui-quadrado; * 
Teste exato de Fisher; # Teste da razão de verossimilhanças; ** Teste t-Student 

conclusão 

 

Com relação aos dados sociodemográficos, observa-se que não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos analisados com relação 

às variáveis idade e estado civil. Entretanto, a distribuição de raças e 

escolaridade foram estatisticamente diferente entre os grupos, sendo maior a 

frequência de raça negra no grupo estudo (p = 0,007) e menor a escolaridade 
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das mulheres do grupo estudo (p = 0,008).  

Na análise dos dados da anamnese, o índice de massa corpórea médio foi 

maior nas mulheres do grupo estudo (p = 0,006). E no grupo controle, a 

frequência de menopausa foi estatisticamente maior (p = 0,026). Com relação 

aos demais antecedentes pessoais, tabagismo e antecedentes familiares de 

câncer, não foram observadas diferenças estatísticamente significativas entre os 

dois grupos (p>0,05). 

A tabela 2 demonstra a média (desvio-padrão) e a mediana (desvio-

padrão) dos valores séricos da proteína TIM-3 solúvel. 

 

 

Tabela 2 -  Proteína TIM-3 solúvel no grupo estudo (mulheres com câncer de 
mama) e no grupo controle (mulheres sem câncer de mama) 

 

 

Variável 
Grupo 

Total (N = 114) p 
Controle (N = 55) Estudo (N = 59) 

sTIM-3       0,236£ 

média ± DP 1279,8 ± 499,6 1367 ± 579,6 1324,9 ± 541,9   

mediana (mín.; 

máx.) 

1141,3 (582,9; 

3503,4) 

1279,8 (446,1; 

3474,1) 

1224,5 (446,1; 

3503,4)   

# Teste da razão de verossimilhanças; £ Teste Mann-Whitney  

 

 

Não foi observada diferença estatisticamente significativa nos valores da 

proteína sTIM-3 entre os grupos analisados (p = 0,236), o que pode ser 

observado no gráfico 1. 
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Gráfico 1 -  Box-plot do sTIM-3 segundo grupos e resultado do teste 
comparativo 

 

 

 

A tabela 3 representa o valor da proteína sTIM-3 nas mulheres com câncer 

de mama, de acordo com o estadiamento clínico, subtipo histológico, grau 

histológico, expressão de receptores hormonais, superexpressão do fator HER2 

e valor do índice de proliferação celular (KI67). 
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Tabela 3 -  Proteína sTIM-3 em mulheres com câncer de mama, segundo o 
estadiamento clínico e os achados anatomopatológicos e 
imunohistoquímicos 

 

Variável média ± DP mediana (mín.; máx.) N p 

Estadiamento       0,455* 

In situ 1033 ± 391,9 1217 (446,1; 1251,9) 3   

Ca mama inicial (1A, 1B, 2A) 1349,1 ± 465,1 1332,9 (542,2; 2631,3) 33   

Ca mama avançado (>2B) 1471 ± 739,4 1263,1 (700,3; 3474,1) 22   

Ca mama metastático 988 ± 0 988 (988; 988) 1   

Subtipo Histológico       0,038* 

Carcinoma ductal invasivo 1387,9 ± 627,5 1263,1 (542,2; 3474,1) 44   

Carcinoma lobular invasivo 1574,2 ± 280,9 1493,1 (1154,2; 2035,3) 8   

Carcinoma ductal in situ 965,6 ± 450,7 1198,9 (446,1; 1251,9) 3   

Outros 1023,4 ± 303,3 1034,4 (700,3; 1324,5) 4   

Grau Histológico       0,738* 

Grau 1 1294 ± 603,6 1299,4 (542,2; 2631,3) 10   

Grau 2 1461,2 ± 659 1320,3 (596,9; 3474,1) 34   

Grau 3 1263,5 ± 223,1 1291 (851,2; 1698,7) 11   

Receptor Estrógeno       0,848 

Negativo 1489,8 ± 802,4 1194,7 (842,7; 3474,1) 10   

Positivo 1341,9 ± 530,5 1316,1 (446,1; 3462) 49   

Receptor Progesterona       0,639 

Negativo 1389,2 ± 652,9 1239,4 (833,6; 3474,1) 18   

Positivo 1357,2 ± 552,9 1324,5 (446,1; 3462) 41   

Her 2       0,120* 

Negativo 1353,8 ± 529 1298 (542,2; 3474,1) 42   

Positivo 1237 ± 517,3 1198,9 (446,1; 2309,6) 13   

Indeterminado 2612,3 ± 1201,7 2612,3 (1762,5; 3462) 2   

Ki 67       0,622* 

<15% 1440,1 ± 450,3 1400,1 (700,3; 2056,5) 11   

15 a 30% 1365,6 ± 544 1305 (542,2; 2631,3) 12   

>30% 1384,1 ± 653,2 1268,7 (596,9; 3474,1) 32   

Teste Mann-Whitney; * Teste Kruskal-Wallis 
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Observa-se que a proteína sTIM-3 apresentou diferenças de valores nas 

pacientes com câncer de mama apenas segundo subtipo histológico (p = 0,038). 

O subtipo carcinoma lobular invasivo (CLI) apresentou valores da proteína   

sTIM-3 superiores ao demais subtipos: carcinoma ductal invasivo (CDI), 

carcinoma ductal in situ (CDIS) e outros subtipos histológicos, com significância 

estatística (p<0,05), conforme ilustrado na tabela 4. 

 

Tabela 4 -  Resultado da comparação do sTIM-3 entre as categorias do 
subtipo histológico nas mulheres com câncer de mama 

 

Comparação Valor Z p 

Carcinoma ductal invasivo   vs Carcinoma lobular invasivo -2,10 0,036 

Carcinoma ductal invasivo   vs Carcinoma ductal in situ 1,18 0,237 

Carcinoma ductal invasivo   vs Outros carcinomas 1,37 0,171 

Carcinoma lobular invasivo vs Carcinoma ductal in situ 2,23 0,026 

Carcinoma lobular invasivo vs Outros carcinomas 2,48 0,013 

Carcinoma ductal in situ      vs Outros carcinomas 0,01 0,989 

Comparações múltiplas de Dunn 

 

 

As demais características avaliadas, como estadiamento clínico, grau 

histológico, índice de proliferação celular (KI67), presença de receptores 

hormonais e superexpressão de HER2 não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas no sTIM-3 (p > 0,05). Quando agrupadas de 

acordo com o perfil imunohistoquímico, também não houve diferença estatística 

conforme representado na tabela 5. 
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Tabela 5 -  Proteína sTIM-3 nos diversos perfis imunohistquímico 

 

Variável média ± DP mediana (mín.; máx.) N p 

Perfil Imunohistoquímico       0,370* 

In situ 1033 ± 391,9 1217 (446,1; 1251,9) 3   

Luminal 1321,4 ± 431,1 1324,5 (542,2; 2631,3) 38   

Luminal Her2 1248,5 ± 454,7 1291 (714,6; 2056,5) 7   

Luminal Her2 indeterminado 2612,3 ± 1201,7 2612,3 (1762,5; 3462) 2   

Her2 1424,1 ± 633,1 1272,1 (842,7; 2309,6) 4   

Triplo Negativo 1593,3 ± 1055,5 1154,2 (988; 3474,1) 5   

Teste Mann-Whitney; * Teste Kruskal-Wallis  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo avaliou 59 participantes no grupo estudo (mulheres com 

câncer de mama) e 55 no grupo controle (mulheres sem esta neoplasia). As 

médias etárias das participantes no momento da inclusão no estudo foram 

semelhantes nos dois grupos: 52,1 anos no grupo estudo e 49,4 anos no grupo 

controle. O estudo Amazona que avaliou o perfil epidemiológico de 2.296 

brasileiras com câncer de mama observou uma média etária de 54 anos ao 

diagnóstico, semelhante ao encontrado neste estudo54.  

Em relação à escolaridade, observou-se um menor grau de instrução no 

grupo estudo (p = 0,008). Este achado pode estar relacionado ao local de 

realização desta pesquisa: o Sistema Único de Saúde (SUS). O estudo  

Amazona III avaliou características sócio-demográficas de 2.921 pacientes com 

câncer de mama no Brasil, das quais 1844 foram tratadas em hospitais públicos 

do SUS e 1077 no setor privado. Verificou-se que 36,9% das mulheres tratadas 

no SUS tinham ensino fundamental incompleto e que 67,7% das mulheres 

tratadas no setor privado tinham ensino superior. O Amazona III também 

demonstrou uma diferença na composição das raças das mulheres usuárias do 

SUS (58,2% não brancas) versus do setor privado (88,7% brancas)55. O presente 

estudo corroborou com esses dados; observou-se menor escolaridade e maior 

frequência das raças negras e pardas no grupo de mulheres com câncer de 

mama (31,3%) do que no grupo de mulheres sem essa neoplasia(16,4%). 

Ao analisar-se o status menopausal, observou-se uma menor frequência 

de menopausa nas mulheres do grupo estudo (p = 0,026). Sabe-se que o tempo 
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de exposição da mulher ao estrogênio está correlacionado a um aumento do 

risco de desenvolvimento de câncer de mama. O efeito carcinogênico do 

estrogênio nas células mamárias ocorre por meio do receptor de estrogênio, o 

qual altera a expressão gênica, aumentando a proliferação celular e, portanto, a 

probabilidade de mutações. Assim, menarca precoce, menopausa tardia, uso de 

terapia de reposição hormonal e nuliparidade representam aumento de risco 

para neoplasias mamárias56.  

Na análise de características clínicas, o índice de massa corpórea (IMC) foi 

maior no grupo estudo (29,8 Kg/m2) do que no grupo controle (26,4 Kg/m2), p = 

0,006. Apesar da maioria das pacientes apresentarem apenas sobrepeso (IMC 

entre 25 e 30); cumpre lembrar que a obesidade (IMC>30) representa um fator 

de risco para o desenvolvimento de câncer de mama devido ao aumento na 

produção de estrogênios. A enzima aromatase, presente nos adipócitos, 

promove a conversão da androstenediona (secretada na suprarrenal e nos 

ovários) em estrona57,58. Nas demais características clínicas, não foram 

observadas diferenças entre os grupos. 

O câncer de mama é responsável por elevada taxa de mortalidade em 

mulheres no Brasil e no mundo59. Embora a sobrevida global em 5 anos seja 

próxima de 90%, a resposta individual aos tratamentos atuais varia de paciente 

a paciente60,61. Assim, nos últimos anos, busca-se por novos marcadores 

diagnósticos e prognósticos e novas opções de tratamentos que possibilitem 

melhora dos resultados clínicos e redução da mortalidade60.  

O tratamento sistêmico do câncer de mama avançou da quimioterapia e de 

terapias-alvo para a imunoterapia. A imuno-oncologia é uma nova estratégia 

terapêutica estudada nos diversos tipos de neoplasia. Diferentemente das 
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modalidades terapêuticas atuais que visam a destruição direta do tumor ou a 

interrupção do suprimento sanguíneo tumoral, a imunoterapia é projetada para 

potencializar a resposta imunológica do paciente às células tumorais6. O cenário 

atual de imunoterapia com bloqueio dos immune checkpoints estuda, além, de 

CTLA-4 e PD-1, os promissores LAG -3 e TIM-318.  

A expressão aumentada do immune checkpoint TIM-3 foi encontrada em 

pacientes com câncer, tanto em células tumorais, quanto em linfócitos infiltrando 

o tumor (TILs) e em células polimorfonucleares sanguíneas43,62,63. Já foi 

documentado que tal expressão está significativamente aumentada em 

amostras de tecido tumoral de pacientes com câncer de próstata, câncer de 

cólon, carcinoma urotelial, câncer cervical, e câncer gástrico e está associada a 

um mau prognóstico destas neoplasias malignas20.  

Entretanto a pesquisa do comportamento da proteína TIM-3 no câncer de 

mama ainda é escassa. Elashi et al., 201863 investigaram a presença de 

proteínas de immune checkpoints (TIM-3, PD-1, CTLA-4, LAG-3, TIGIT, VISTA 

and PD-L1) presentes em células polimorfonucleares no sangue periférico de 

pacientes com câncer de mama (n=31), pacientes com câncer colorretal (n=23) 

e pacientes saudáveis (n=32). Os resultados mostraram que a expressão de 

TIM-3, TGIT e PD-L1 foi significativamente maior nas pacientes com câncer de 

mama e nas pacientes com câncer colorretal, quando comparadas ao grupo 

controle (p<0,001). Zhang et al., 201764 compararam a expressão de TIM-3 no 

tecido tumoral provenientes de 150 pacientes com câncer de mama com o tecido 

de mama de 100 pacientes sem a doença. Constataram que a expressão de 

TIM-3 foi significativamente maior no grupo tumoral (98% vs. 13% p=0,000). 
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Assim, os poucos estudos realizados demonstraram aumento da forma 

completa de TIM-3 nos linfócitos sanguíneos e no tecido tumoral de pacientes 

com câncer de mama, quando comparada a mulheres sem a doença64,65.  

A proteína TIM-3 em sua forma solúvel ainda foi pouco estudada em 

oncologia. Ge et al., 201752 analisaram o nível sérico de sTIM-3 em 120 

pacientes com osteossarcoma e compararam com 120 pacientes com tumor 

ósseo benigno e com 120 pacientes saudáveis, durante o período de 2011 a 

2014. O nível sTIM-3 foi maior nos pacientes com osteossarcoma, 

comparativamente aos outros dois grupos (14.4 ng/ml ±2.9 vs 10.3ng/ml ± 1.7 vs 

6.3  ±1.9) com diferenças estatisticamente significativas (p<0,01) entre os casos 

e o grupo controle52.  

Li et al., 201866 analisaram o sTIM-3 em pacientes com infecção crônica 

pelo vírus da hepatite B (HBV) em três grupos distintos: pacientes com 

hepatocarcinoma devido ao HBV (n=84), pacientes com HBV sem câncer 

(n=204) e pacientes não infectados pelo HBV (n=92). Quando comparados os 

pacientes não infectados pelo HBV com os pacientes infectados, o valor de  

sTIM-3 foi significativamente maior (p<0,001). E quando comparados os 

pacientes infectados pelo HBV com os pacientes infectados que desenvolveram 

hepatocarcinoma, o valor sTIM-3 esteve mais elevado nos pacientes com câncer 

(p<0,001). 

No presente estudo, optou-se por analisar a forma solúvel da proteína   

TIM-3 em mulheres com câncer de mama devido ao menor custo das análises 

da forma solúvel do que a ligada a linfócitos, à não necessidade de células 

viáveis frescas ou criopreservadas e também à não necessidade da utilização 

de citometria de fluxo. A análise desse marcador solúvel poderia ter valor para 
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rastreio ou estratificação desta neoplasia, assim como para o desenvolvimento 

de uma nova imunoterapia para o câncer de mama. 

Até o presente momento, na abordagem de pacientes com câncer de 

mama, poucos são os biomarcadores séricos utilizados na prática clínica. O     

CA 15-3, um desses marcadores, detecta a porção solúvel da proteína MUC-1 

(mucina epitelial humana-1). A MUC-1 localiza-se na superfície de células 

epiteliais e é superexpressa em células tumorais. No tecido humano mamário o 

MUC-1 encontra-se na região apical de células ductais epiteliais67. Atualmente, 

a principal aplicação clínica do CA 15-3 no câncer de mama é a detecção pré-

clínica de doença recorrente e o monitoramento do tratamento de pacientes com 

doença avançada68-71. O uso da dosagem sérica do CA 15-3 como método 

diagnóstico não está bem estabelecido72. Assim a busca de novos marcadores 

é objetivo relevante para o desenvolvimento de novas pesquisas. 

Entretanto, contrariamente aos resultados dos estudos com osteossarcoma 

e hepatocarcinoma, não foi observado o aumento da proteína TIM-3 solúvel em 

pacientes com câncer de mama na presente pesquisa; as médias obtidas foram 

1279,8 pg/ml e 1367,0 pg/ml, nos grupos controle e estudo (p=0,236), sem 

diferenças estatisticamente significativas. Apesar do valor de TIM-3 completo 

estar aumentado no câncer de mama64, o mecanismo de clivagem em sua forma 

solúvel ainda não foi elucidado45. Por conseguinte, uma hipótese para a 

semelhança encontrada nos valores de sTIM-3 nos grupos estudados é que o 

processo de quebra de TIM-3 não está ativo no câncer de mama. 

Com relação aos tipos histológicos do câncer de mama, o carcinoma 

lobular invasivo (CLI) é o segundo subtipo histológico mais comum e 

corresponde a 10% das mulheres com esta neoplasia. Frequentemente, este 
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subtipo tumoral acomete mulheres idosas, apresenta receptores hormonais 

positivos e HER2 pouco expresso. O CLI está associado a tumores localmente 

avançados com margens mal definidas, pode ser multicêntrico ou bilateral e têm 

padrão metastático com acometimento gastrointestinal e peritoneal73. 

Caracteriza-se pela perda de E-caderina, molécula de adesão celular codificada 

pelo gene CDH-1, localizado no cromossomo 16q22. A E-caderina é uma 

proteína transmembrana dependente de cálcio que mantém a integridade do 

tecido, a adesão célula a célula e a polaridade celular74. A regulação da função 

da E-caderina é um processo dinâmico associado a rearranjos celulares e 

processos patológicos. Maretzky et al., 200575 demonstraram que a 

metaloproteinase ADAM10 está envolvida no processo de clivagem da E-

caderina e representa um poderoso mecanismo para regular a adesão célula-

célula e a proliferação de células epiteliais.  

No presente estudo, os valores do TIM-3 em sua forma solúvel foram 

maiores no carcinoma lobular invasivo em comparação com os outros subtipos 

histológicos (p=0,038). A metaloproteinase ADAM10 já foi descrita por Möller-

Hackbarth et al., 201345 como responsável pela clivagem da proteína Tim-3 em 

sua forma solúvel45. Uma hipótese para uma maior expressão de sTIM-3 nas 

pacientes com carcinomas lobulares é uma maior atividade de 

metaloproteínases que atuam tanto na clivagem de E-caderinas quanto na 

clivagem da proteína Tim-3 em sua forma solúvel. 

Com relação às demais características tumorais, a literatura apresenta 

apenas estudos com a forma completa de TIM-3. Byun et al., 201862 analisaram 

109 amostras teciduais de carcinoma de mama ductal invasivo triplo negativo. 

Elevada expressão de TIM-3 foi significativamente correlacionada com pacientes 
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jovens abaixo de 40 anos (p=0,0101), presença de infiltrado tumoral linfocitário 

(p=0,0029) e com o tamanho tumoral (p=0,0018). Shariati et al., 202065 

investigaram a expressão de TIM-3 em diferentes linfócitos presentes em 

linfonodos axilares da cadeia de drenagem mamária de pacientes com câncer 

de mama. A expressão de TIM-3 nos T CD4+, T CD8+ e Tregs foi 

significativamente maior no grupo N3 (p=0,002, p=0,025 e p=0,002, 

respectivamente) e esteve diretamente correlacionada com o número de 

linfonodos acometidos pela doença (R = 0.3, p = 0.042). 

No presente estudo, as características tumorais: grau histológico, presença 

de receptores hormonais, superexpressão de HER2, índice de proliferação 

celular e estadiamento clínico não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas nos valores da forma solúvel de TIM-3. Talvez um novo estudo 

incluindo maior número de pacientes em cada subgrupo poderá esclarecer se o 

TIM-3 solúvel apresenta algum papel como potencial biomarcador das 

características tumorais acima descritas. 

Nosso estudo apresenta algumas limitações: a) a ausência da análise de 

TIM-3 em sua forma completa, assim não é possível avaliar se somente a sua 

forma solúvel não apresentou diferença de valores nos grupos estudados; b) a 

pequena amostra de pacientes com carcinoma lobular invasivo (n=8), novos 

estudos são necessários para melhor avaliar o aumento de sTIM-3 neste subtipo 

histológico; c) a pequena amostra de pacientes com carcinoma de mama do 

perfil triplo-negativo (n=5). Este subtipo tumoral apresenta comportamento 

clínico-biológico heterogêneo e é objeto de intensa pesquisa na atualidade76, a 

utilização do primeiro imunoterápico no tratamento do câncer de mama, o 



47 

 

Discussão 

Laura Maciel Rocha Penteado de Aguiar 

Atezolizumabe foi aprovado para pacientes metastáticos com tumores triplo-

negativos22.  

Devido à ausência de estudos de TIM-3 em mulheres brasileiras com 

câncer de mama, optou-se por iniciar a pesquisa desse immune checkpoint por 

sua forma solúvel, que seria de mais fácil execução na prática clínica. O presente 

estudo não demonstrou diferença de valores da forma solúvel da proteína TIM-

3 entre as pacientes com câncer de mama e as pacientes sem esta neoplasia, 

mostrando, entretanto, valores de sTIM-3 mais elevados nas pacientes com 

carcinoma lobular invasivo. Para uma melhor compreensão do comportamento 

desta proteína no câncer de mama, seria interessante analisar o valor de TIM-3 

presente no tecido tumoral e ligado a linfócitos circulantes e, eventualmente, 

correlacionar tais valores com os de sua forma solúvel no plasma. Dessa forma, 

poderíamos melhor elucidar o papel deste immune checkpoint na proliferação 

tumoral do câncer de mama, tanto em sua forma completa como em sua forma 

solúvel. Um maior tamanho amostral e uma maior porcentagem de pacientes 

com carcinoma lobular invasivo são necessários para consolidar a forma solúvel 

de TIM-3 como marcador diagnóstico deste subtipo histológico. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Na amostra estudada não houve diferença significativa dos valores séricos 

da proteína TIM-3 solúvel nas mulheres com câncer de mama, 

comparativamente, às mulheres sem esta neoplasia. 

Na análise das características tumorais, verificou-se um aumento 

significativo do sTIM-3 nas pacientes com carcinoma lobular invasivo, quando 

comparadas aos outros subtipos histológicos. Em relação às outras 

características tumorais (grau histológico, presença de receptores hormonais, 

superexpressão de HER2, índice de proliferação celular e estadiamento clínico) 

não foram observadas diferenças significativas dos valores de sTIM-3. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS 



51 

 

Anexos 

Laura Maciel Rocha Penteado de Aguiar 

8 ANEXOS 

 

ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética. 
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ANEXO B – Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (CAPPesq) (número do 

processo 2.426.939). 
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ANEXO C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

__________________________________________________________________ 

DADOS DA PESQUISA 

Título da pesquisa - Avaliação das proteínas de choque térmico e de outros 

marcadores séricos nos carcinomas de mama  

Pesquisador principal - Iara Moreno Linhares  CRM 29034 

Departamento/Instituto - Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo/ ICHC    

 

 Você está sendo convidada a participar, voluntariamente, de um estudo que será 

realizado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP e no ambulatório da 

Disciplina de Ginecologia do Hospital das Clínicas da FMUSP. O estudo incluirá dois 

grupos de pacientes: um grupo com diagnóstico de carcinoma de mama sem tratamento 

anterior; e um segundo grupo com idade e escolaridade semelhantes ao grupo anterior, 

porém sem câncer de mama. 
Esse formulário de consentimento explicará a finalidade e os detalhes deste 

estudo. Explicará também as suas responsabilidades e seus direitos como participante. 

  É importante que você leia e compreenda todos os procedimentos e certifique-se 

que todas as suas perguntas foram respondidas antes de assinar este documento. 

As proteínas de choque térmico são produzidas pelas células quando estas 

enfrentam situação de estresse como aumento de temperatura, doença infecciosa ou 

contato com elementos químicos. Trabalhos mostraram que elas podem estar aumentadas 

em pacientes com câncer. O mesmo acontece com os marcadores séricos de inflamação, 

que aumentam em situações de estresse. 

Entre as funções destas proteínas estão regulação da divisão celular, 

reconhecimento de divisão errada e reparo de outras proteínas. Ou seja, são importantes 

para que a divisão celular seja feita de forma correta.  

Estas proteínas podem ser quantificadas em amostras de sangue.  

Este estudo busca, então, analisar se as proteínas do choque térmico e os 

marcadores inflamatórios estão alterados nas pacientes com câncer de mama comparando 

as amostras de sangue de mulheres portadoras dos variados tipos de carcinoma de mama 

com mulheres sem o diagnóstico de câncer de mama, atendidas no ambulatório de 

Mastologia do Hospital das Clínicas (HC-FMUSP) e no ambulatório do instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo, 
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Juntamente com você, caso você aceite, participarão 76 mulheres em cada grupo, 

totalizando 152 pacientes. 

Durante o atendimento nos ambulatórios acima citados, você deve informar ao 

médico sobre todas as doenças atuais e tratamentos aos quais você fora ou está sendo 

submetida. 

Serão coletados dados clínicos e demográficos de todas as participantes, bem 

como todas serão submetidas a exame físico geral, informações de peso e altura e 

avaliação de sinais vitais e colherão 10 ml se sangue para a avaliação da presença de 

proteínas do choque e marcadores inflamatórios. Os dados coletados serão confidenciais 

e apenas utilizados para a pesquisa. 

A pesquisa visa obter maior conhecimento científico sobre a presença das 

proteínas do choque térmico e marcadores inflamatórios no câncer de mama, com o 

intuito de aprimorar o tratamento de pacientes com câncer. Não haverá benefícios diretos 

às pacientes envolvidas. 

- Coleta de sangue: a coleta de sangue será realizada através de punção venosa de 

membro superior, para retirada de 10 ml de sangue (mais ou menos 2 colher de sopa). 

Este procedimento poderá causar um pouco de dor na punção e a formação de equimose 

ou hematoma no local, embora isto não seja frequente. 

Não é esperado que sua participação neste estudo acarrete em problemas de saúde 

para você. Entretanto, caso algum problema médico decorra diretamente de sua 

participação na pesquisa, é garantido a você tratamento para todos estes problemas 

médicos, bem como a solicitação de indenização por eventuais danos decorrentes da 

participação na pesquisa.  

 Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimentos de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Dra. Iara Linhares, 

que conta com o apoio da Dra. Gabriela Boufelli de Freitas, que podem ser encontradas 

à Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 255 Instituto Central do Hospital das Clínicas  10º 

andar – São Paulo, CEP:05403-000 Telefone: 55-11-2661-7621. No ICESP, o Dr José 

Roberto Filassi , é o responsável e poderá ser encontrado no endereço Av. Dr. Arnaldo, 

251, 4º andar - Telefone(s) 3893 - 2000 Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CapPesq) 

– Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – Tel: 2661-7585 ou pelo e-

mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br  

 Não serão cobrados custos dos participantes em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas.  

Sua participação no estudo é totalmente voluntária e você poderá interrompê-la a 

qualquer momento. Sua decisão de não participar ou de se retirar do estudo, não 

prejudicará nem afetará seu atendimento médico, atual ou futuro, nesta Instituição. 

Entretanto, se decidir não participar mais, você deverá notificar imediatamente o 

médico do grupo da Mastologia que conduz seu atendimento. Isto é para sua própria 

segurança.  

Você deverá compreender também que sua participação poderá ser encerrada, 

pelo médico responsável pelo atendimento, a qualquer tempo, se ele julgar ser o melhor 

para você. Você também será informado de toda e qualquer novo fato que possa 

influenciar a sua intenção de continuar ou não a participar deste estudo. 



57 

 

Anexos 

Laura Maciel Rocha Penteado de Aguiar 

Após ler o presente documento, declaro que fui suficientemente informado a 

respeito do estudo ““Avaliação das proteínas de choque térmico e de outros marcadores 

séricos nos carcinomas de mama”. 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável Dra. Iara 

Linhares/ Dr. José Roberto Filassi ou com a Dra. Gabriela Boufelli de Freitas sobre a 

minha decisão em participar nesse estudo.  

Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais 

desconfortos e riscos e as garantias. 

  Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo 

de consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura do participante/representante legal 
        Data         /       /        

 

  

 

____________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 
        Data         /       /        
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: ___________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : __________________ SEXO :    (  )M (  )F 

DATA NASCIMENTO: ____/____/____ 

ENDEREÇO: ___________________________ Nº _________ APTO: __________ 

BAIRRO:______________________________________ CIDADE:_____________ 

CEP:________________________ TELEFONE: DDD (____) _________________ 

 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL  

_____________________________________________________________________ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.):__________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : __________________ SEXO :    (  )M (  )F 

DATA NASCIMENTO: ____/____/____ 

ENDEREÇO: ___________________________ Nº _________ APTO: __________ 

BAIRRO:______________________________________ CIDADE:_____________ 

CEP:________________________ TELEFONE: DDD (____) _________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO FACULDADE DE 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – ICESP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

__________________________________________________________________ 

DADOS DA PESQUISA 

 

Título da pesquisa - Avaliação das proteínas de choque térmico e de outros 

marcadores séricos nos carcinomas de mama  

Pesquisador principal - Iara Moreno Linhares  CRM 29034 

Departamento/Instituto - Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo/  ICHC    

 

 

 Você está sendo convidada a participar, voluntariamente, de um estudo que será 

realizado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP e no ambulatório da 

Disciplina de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. O estudo incluirá dois grupos de pacientes: um grupo com 

diagnóstico de carcinoma de mama sem tratamento anterior; e um segundo grupo com 

idade e escolaridade semelhantes ao grupo anterior, porém sem transtornos ou doenças 

conhecidas. 
 Esse formulário de consentimento explicará a finalidade e os detalhes deste 

estudo. Explicará também as suas responsabilidades e seus direitos como participante. 

  É importante que você leia e compreenda todos os procedimentos e certifique-se 

que todas as suas perguntas foram respondidas antes de assinar este documento.  

As proteínas de choque térmico são proteínas  especiais produzidas pelo 

organismo em diferentes situações, como por exemplo infecções, exposição `a 

substâncias tóxicas e diversas doenças.  Algumas pesquisas tem mostrado que essas 

proteínas atuam  na evolução de alguns tipos de câncer.  

O objetivo deste estudo é analisar o papel das proteínas de choque em mulheres 

portadoras câncer de mama acompanhadas nos ambulatórios de Mastologia do Hospital 

das Clínicas (HC-FMUSP), e no instituto do Câncer do Estado de São Paulo, 

comparativamente à mulheres saudáveis 

Para isso, serão estudadas 76 mulheres portadoras de câncer de mama e 76 

mulheres sem a doença.  Caso você aceite participar, deverá informar ao seu médico sobre 

todas as doenças e tratamentos atuais, assim como doenças e tratamentos    que teve no 

passado.  

Todas as participantes responderão a algumas perguntas feitas pelo médico e a 

seguir serão submetidas ao  exame físico. A seguir, serão colhidos 10 ml ( 

aproximadamente duas colheres de sopa ) para exames de laboratório.  A coleta de sangue 

será realizada através de punção venosa de membro superior. Esse procedimento poderá 
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causar um pouco de dor na punção e formação de equimose ou hematoma no local, 

embora isso ocorra com pouca frequência. 

O sangue será armazenado de acordo com a resolução 441/2011. 

    Não haverá benefícios diretos às pacientes que participarem do estudo, mas 

apenas para o conjunto da coletividade, ao se obter maior conhecimento científico sobre 

o tema. 

                  Não esperamos que você possa ter problemas de saúde devido sua participação 

nesse estudo. Entretanto, essa pesquisa garante tratamento para todos os problemas 

médicos que possam surgir, bem como a solicitação de indenização por eventuais danos 

decorrentes da pesquisa.  

  Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimentos de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Dra. Iara Moreno  

Linhares  e a Dra. Gabriela Boufelli de Freitas que podem ser encontradas à Av. Dr. Enéas 

Carvalho de Aguiar, 255 Instituto Central do Hospital das Clínicas  10º andar – São Paulo, 

CEP:05403-000 Telefone: 55-11-2661-7621.  

No ICESP, o Dr José Roberto Filassi , é o responsável e poderá ser encontrado no 

endereço Av. Dr. Arnaldo, 251, 4º andar - Telefone(s) 3893 - 2000. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CapPesq) – Rua Ovídio Pires de Campos, 

225 – 5º andar – Tel: 2661-7585 ou pelo e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br  

  Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas.  

Sua participação no estudo é totalmente voluntária e você poderá interrompê-la a 

qualquer momento. Sua decisão de não participar ou de se retirar do estudo, não 

prejudicará nem afetará seu atendimento médico atual ou futuro, nesta Instituição. 

Entretanto, se decidir não participar mais, você deverá notificar imediatamente o seu 

médico. Isto é para sua própria segurança.  

Você deverá compreender também que sua participação poderá ser encerrada, por 

seu médico, a qualquer tempo,  se ele julgar ser o melhor para você. Você também será 

informado de toda e qualquer nova informação que possa influenciar a sua intenção de 

continuar ou não a participar deste estudo. 

 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo ““Avaliação das proteínas de 

choque térmico e de outros marcadores séricos nos carcinomas de mama ”. 

 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável ou a pessoa por 

ela delegada Dra. Gabriela Bufelli de Freitas  sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais 

desconfortos e riscos e as garantias. 

 

 Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de 

consentimento e recebo um via rubricada pelo pesquisador. 
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______________________________________

Assinatura do participante/representante legal 
        Data         /       /        

 

 

______________________________________

Assinatura do responsável pelo estudo 
        Data         /       /        
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: ___________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : __________________ SEXO :    (  )M (  )F 

DATA NASCIMENTO: ____/____/____ 

ENDEREÇO: ___________________________ Nº _________ APTO: __________ 

BAIRRO:______________________________________ CIDADE:_____________ 

CEP:________________________ TELEFONE: DDD (____) _________________ 

 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL  

_____________________________________________________________________ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.):__________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : __________________ SEXO :    (  )M (  )F 

DATA NASCIMENTO: ____/____/____ 

ENDEREÇO: ___________________________ Nº _________ APTO: __________ 

BAIRRO:______________________________________ CIDADE:_____________ 

CEP:________________________ TELEFONE: DDD (____) _________________ 
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