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Sumário 

O cancro é uma patologia que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Em 

particular, o cancro da bexiga é a neoplasia que mais frequentemente se verifica ao nível 

do trato urinário. Este carcinoma pode ser distinguido histologicamente em três tipos – 

carcinoma de células transicionais (cerca de 90% dos casos), espinocelular ou 

adenocarcinoma, sendo vários os fatores associados. 

Tendo em conta que o cancro está relacionado com alterações ao nível da glicosilação, 

este trabalho tem em vista a pesquisa de possíveis alternativas de tratamentos, 

nomeadamente a imunoterapia baseada em fenómenos de glicosilação aberrante, como 

por exemplo a produção de antigénios tumorais à superfície celular de carcinomas, uma 

vez que nem sempre os tratamentos convencionais como a quimioterapia, radioterapia, 

cistectomia ou imunoterapia baseada em BCG, se mostram completamente eficazes. 

Desta forma, avaliou-se resultados obtidos em diversos estudos, na tentativa de analisar 

uma possível terapêutica eficaz ou de, pelo menos, realçar certos fenómenos 

importantes para uma futura investigação. 

Em alguns estudos, os antigénios carbohidratados associados a tumor (TACAs) 

mostraram resultados positivos, podendo vir a ser um alvo de bastante interesse na 

imunoterapia relacionada com o carcinoma da bexiga. 
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Abstract 

Cancer is a disease that affects millions of people worldwide. In particular, the bladder 

cancer is the most frequently cancer that occurs at the urinary tract. This carcinoma can 

be histologicaly distinguished in transitional cell carcinoma (90% of cases), squamous 

cell carcinoma and adenocarcinoma, having several factors associated. 

Taking into account that cancer is related to changes in glycosylation, this work is 

aimed at the search of possible alternative treatments, including immunotherapy, based 

on aberrant glycosylation phenomena, such as the production of tumor antigens on the 

cell surface of carcinoma, because not always conventional treatments like 

chemotherapy, radiotherapy, cystectomy or BCG immunotherapy, show complete 

efficacy. 

Thus, it was evaluated results of various studies, in an attempt to examine a potential 

effective therapeutic or, at least, enhance certain important phenomena for further 

investigations. 

In some studies, tumor-associated carbohydrate antigens (TACAs) showed positive 

results, making TACAs a target of great interest in immunotherapy in bladder cancer. 
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 

O cancro é uma patologia que tem sido alvo de elevado interesse dado o número de 

pessoas que são afetadas em todo o mundo. Assim, inúmeros estudos são realizados de 

forma a melhorar a sua deteção e, finalmente, encontrar a sua cura. 

O cancro caracteriza-se por ser uma doença a nível do genoma das células, devido a 

mutações que ocorrem no código genético. Desta forma, as células começam a crescer 

de forma desregulada, resistindo à morte celular. Adicionalmente, têm a capacidade de 

migrar para outras áreas do corpo e formar novos tumores (metástases). 

Os hidratos de carbono são as moléculas orgânicas mais abundantes na natureza e quase 

todos os organismos os sintetizam e metabolizam. Situam-se ao nível da membrana 

celular e a sua variabilidade está relacionada com certas características como a 

capacidade de formar diferentes tipos de ligações glicosídicas, características 

moleculares, o tipo de ligação estabelecida, a posição e a ausência ou presença de 

ramificações (Ghazarian et al., 2011). Estes desempenham funções importantes na 

célula como a sua estabilização mecânica, ligação célula-célula ou célula-matriz 

extracelular, divisão celular (Kartal et al., 2011), sinalização celular, resposta imune do 

hospedeiro, metastização e rigidez da membrana (Ghazarian et al., 2011). 

Estas funções normais estão visivelmente modificadas na presença de cancro, graças a 

um processo de glicosilação aberrante, onde ocorrem alterações ao nível da biossíntese 

do glicano (hidrato de carbono), como a expressão de glicosiltransferases e glicosidases. 

A expressão aberrante destas enzimas faz com que a as células cancerosas produzam 

glicolípidos e glicoproteínas com glicanos modificados. Estas diferenças entre as células 

normais e cancerosas, permitem usar os hidratos de carbono como biomarcadores para o 

diagnóstico e tratamento de cancro (Meany e Chan, 2011). 

Com a glicosilação aberrante forma-se os TACAs que são antigénios carbohidratados 

associados a tumor. Um estudo realizado por Therkildsen et al. (1995) verificou a 

acumulação de antigénios T e antigénios T sialilados no citoplasma, membrana e 

mucina, de diferentes tipos de tumores, com exceção de carcinomas em células acinares.  

Estes antigénios são os antigénios Thomsen-Friedenreich, pertencentes a um grupo 

biossinteticamente ligado a hidratos de carbono (Cao et al., 1996). Também os 



Antigénios Tumorais no Tratamento e Diagnóstico de Carcinomas 

 

15 

 

 

antigénios de Lewis têm mostrado estar relacionados com alguns tipos de cancro sendo 

igualmente usados como biomarcadores (Ramsland et al., 2004). 

O presente trabalho foi direcionado para o cancro da bexiga. 

Existem três tipos de cancro de bexiga: carcinoma de células de transição, carcinoma de 

células escamosas e adenocarcinoma (National Cancer Institute, 2011). 

A este estão associadas várias causas como o fumo do cigarro (Moore et al., 2004), a 

exposição química no trabalho, quimioterapia, radioterapia, infecções na bexiga, assim 

como a própria dieta (García-Closas et al., 2007). Segundo Badawi (1996), este género 

de carcinoma é o mais comum em países tropicais e subtropicais, sendo, neste caso, 

associado à infeção por schistosomíases endémicas (por Schistosoma haematobium). 

O tratamento deste tumor, depende da fase em que o mesmo se encontra, podendo 

envolver desde a cirurgia, a quimioterapia, ou a imunoterapia. Nesta última englobam-

se as vacinas, estudadas há já alguns anos, mas cujo interesse tem vindo a aumentar 

atualmente, no sentido de se conseguir desenvolver uma vacina eficaz para o tratamento 

do cancro. 
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CAPÍTULO II: O CANCRO 

2.1) Definição 

O cancro é uma patologia genética que resulta do acumular progressivo de mutações ao 

nível do genoma das células. Ao longo do tempo, estas células podem alcançar 

capacidade de invasão e metastização. 

A malignidade do tumor depende de vários fatores como por exemplo, a motilidade e 

capacidade de invasão das células tumorais através da matriz pericelular e da membrana 

basal, da adesão de células tumorais a células alvo, a angiogénese num meio de células 

tumorais e a suscetibilidade de apoptose das células tumorais (Masaya e Hakomori, 

2004). 

2.2) Epidemiologia 

O estudo epidemiológico pode contribuir substancialmente para o conhecimento da 

origem do cancro. Para além dos estudos de incidência e mortalidade – epidemiologia 

descritiva – também se podem analisar as causas do cancro em função destas mesmas 

variáveis (incidência e mortalidade) – epidemiologia analítica.  

A identificação de indivíduos que estejam em maior risco de cancro é uma etapa de 

elevada importância para a sua prevenção (Hussain e Harris, 1998). Assim, torna-se 

imprescindível a avaliação dos potenciais fatores de risco.  

Tal como em outras doenças, estão associados ao cancro  fatores genéticos e ambientais, 

havendo interações entre ambos, com consequente potenciação de efeitos. Estas 

interações variam não só entre os indivíduos mas, também, ao longo da vida do próprio 

indivíduo (Wild et al., 2001).  

Os fatores genéticos englobam genes com elevada penetrância, em que a doença se 

manifesta em quase 100% dos indivíduos com o alelo de risco. Em genes com baixa 

penetrância, este risco já não se encontra tão aumentado. Estes podem incluir 

polimorfismos ao nível dos genes que codifiquem para o metabolismo do agente 

carcinogénico e enzimas de reparação do DNA, assim como citoquinas e enzimas que 

atuem no metabolismo das hormonas sexuais (Wild et al., 2001; Balmain et al., 2003). 



Antigénios Tumorais no Tratamento e Diagnóstico de Carcinomas 

 

17 

 

 

O retinoblastoma é o exemplo mais flagrante do papel da hereditariedade. Cerca de 40% 

dos retinoblastomas são situações familiares. A predisposição para este tumor mostra 

um padrão autossómico de hereditariedade. Portadores deste gene (mutado na linha 

germinal) têm um risco 10000 vezes superior de desenvolver a doença (usualmente 

bilateral) do que os que não o têm. (Cotran, R. Kuman, V. Collins, T. Pathological basis 

of disease. 6
th

 ed. Saunders Company. 1999) 

Os fatores ambientais englobam não só os fatores não-genéticos, assim como genéticos, 

uma vez que nos fatores genéticos o conceito de penetrância também se aplica a nível 

ambiental e penetrância ambiental também depende de fatores genéticos e ambientais 

(Wild et al., 2001). Por exemplo, no caso de um indivíduo herdar um gene mutado que 

está envolvido na excisão de nucleótidos na reparação de xeroderma pigmentoso, o 

risco de cancro da pele está aumentado se estiver exposto à luz ultravioleta. Assim, a 

proteção à luz solar torna-se numa forma de prevenção (Hussain e Harris, 1998). 

Nos últimos anos, a área da epidemiologia foi capaz de identificar vários fatores de 

risco ambientais para determinados cancros, como risco ocupacional, tabaco, radiação 

ionizante em elevados níveis e infeções específicas (Wild et al., 2001).  

O cancro é, então, uma patologia que pode se pode desenvolver em vários sistemas do 

organismo. 

Segundo Kelly e Duggan (2002), o cancro gástrico é a segunda causa mundial de 

mortalidade, apesar de ter vindo a diminuir, seguindo-se o cancro do pulmão. No 

entanto, em países desenvolvidos, como os EUA, tem ocorrido um aumento do número 

de casos de cancro gástrico, e uma maior incidência em pessoas de raça branca. Dentro 

dos possíveis fatores encontram-se a infeção por H. pylori, associação desta com 

linfoma gástrico Não-Hodgkin, cirurgia gástrica, úlcera péptica, fatores dietéticos, frutas 

e vegetais, sal, radiação ionizante, tabaco e álcool. 

Quanto ao cancro do ovário, em 1998 no Estado de Minnesota, estimava-se que 25000 

mulheres teriam cancro do ovário e que, 14500 acabariam por morrer. Esta elevada taxa 

de mortalidade deve-se para além dos fatores associados, à falta de testes de triagem 

para um diagnóstico precoce. Vários estudos concluíram que uma elevada paridade e 

histerectomia protegiam contra o cancro, assim como o uso de contracetivos (Beard et 

al., 2000; Ristow et al., 2006).   
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Um outro tipo de cancro é o cancro da laringe. Este é o segundo cancro respiratório 

mais comum depois do cancro do pulmão, e a sua incidência tem vindo a aumentar em 

todo o mundo, mais no sexo masculino que feminino. O aumento do número de casos 

está associado a factores como tabaco, álcool, factores dietéticos e nutricionais, 

exposição a químicos como gás mostarda e ácido sulfúrico (Cattaruzza et al., 1996). 

Também a neoplasia colorectal tem factores dietéticos associados, assim como, casos 

com doença inflamatória intestinal e presença de pólipos contribuem para o 

desenvolvimento desta patologia. Estas lesões afectam em mais de 30% da população 

de meia-idade e idosos, na Europa Ocidental (Matthew et al., 1997).  

Em países desenvolvidos, a segunda principal causa de morte nos homens é o cancro da 

próstata. O número de casos aumenta com a idade, mais que em qualquer outro tipo de 

cancro. Em cada ano 232090 casos nos EUA e 237800 na Europa são detectados. 

Quanto à mortalidade, cerca de 30350 nos EUA e 85200 homens na Europa morrem 

com cancro da próstata. Assim, tendo em conta estes números, é necessário um 

diagnóstico o mais cedo possível e tratamento adequado, como a radioterapia ou 

cirurgia radical (Hessels et al., 2005).   
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Ilustração 1: Taxa de incidência (por 100 000) do cancro da bexiga nos homens (a) e nas mulheres (b) 

(Colombel et al., 2008). 

CAPÍTULO III: CANCRO DA BEXIGA 

3.1) Epidemiologia 

O cancro da bexiga é uma das neoplasias mais comuns, principalmente ao nível dos 

países desenvolvidos, estando em sétimo lugar no ranking mundial para os homens e em 

décimo sétimo para as mulheres (Colombel et al., 2008). No entanto, a sobrevivência de 

mulheres com este cancro é menor relativamente aos homens (Kirkali et al., 2005). 

Em 2008 estimou-se a ocorrência de 386300 novos casos de cancro da bexiga e 150200 

mortes. A maior incidência verifica-se no Egito, com a ocorrência de 37 casos por 

100000 habitantes. Já em França, no ano de 2000, registou-se cerca de 10700 novos 

casos, em que 3,5% é a percentagem de mortes por cancro da bexiga. Em Marrocos este 

tipo de carcinoma foi o sexto mais diagnosticado no ano de 2005 (Ismaili et al., 2011). 

Nos Estados Unidos estima-se que haja 70530 novos casos e 14680 mortes por ano 

(Costantini e Millard, 2011).  

Em Portugal, mais propriamente na Região Norte do país, foram diagnosticados 3984 

casos de cancro da bexiga, entre 2000 e 2006, com uma taxa de sobrevivência relativa 

global de 75,9%, para uma média europeia de 72,4% (RORENO, 2011). 

Apesar desta patologia poder ocorrer em pessoas jovens, mais de 90% dos casos ocorre 

em pessoas com idade superior a 55 anos (ilustração 1; Colombel et al., 2008). A taxa 

de sobrevivência tem sido cada vez maior, graças à contínua pesquisa de terapêuticas, 

vigilâncias e avanços no que respeita ao diagnóstico (Plattner et al., 2008). 
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3.2) Classificação do Cancro da Bexiga 

 O cancro da bexiga pode ser distinguido em três tipos, tendo em conta o tipo de células 

envolvidas: carcinoma das células de transição, carcinoma das células escamosas 

(epidermóide) e adenocarcinoma (National Cancer Institute, 2011).   

O carcinoma de células transicionais é o mais comum correspondendo a cerca de 90% 

dos casos (National Cancer Institute, 2011). Este género de carcinoma aparece mais 

raramente em indivíduos jovens, com uma taxa inferior a 1% nas primeiras 4 décadas de 

anos de vida, sendo um assunto alvo de debate por parte de investigadores, na tentativa 

de saber se pacientes mais jovens têm melhor prognóstico que mais velhos 

(Yossepowitch e Dalbagni, 2002).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2004 realizou algumas mudanças no que 

respeita à classificação dos cancros da bexiga. Este sistema de classificação é 

recomendado para uso de rotina. Assim, o termo “urotelial” é apenas usado quando se 

pretende referir a tumores que derivam do revestimento epitelial da bexiga e não como 

proposto anteriormente, em 1999, o uso de “urotelial” ou de transição, pois o urotélio é 

único e não representa transição de um tipo de célula para outra (Humphrey, 2004). 

O carcinoma epidermóide começa nas células escamosas, as quais, morfologicamente se 

caracterizam por serem finas e planas e formam-se na bexiga após infeção ou irritação 

prolongada (National Cancer Institute, 2011). 

Finalmente, o adenocarcinoma ocorre nas células glandulares, que também se formam 

na bexiga após um longo período de irritação ou inflamação (National Cancer Institute, 

2011). Surgem em dois locais comuns: na área basal da bexiga, que inclui o trígono e as 

paredes laterais adjacentes, e na cúpula da bexiga (Dandekar et al., 1997). Estes tumores 

são mais comuns em homens que em mulheres, e atinge idades similares ao carcinoma 

urotelial (Young e Eble, 1991). 

Os dois últimos tipos de cancro são menos comuns e ocorrem em aproximadamente 5% 

e 1% dos cancros da bexiga, respetivamente (Colombel et al., 2008). 

Tendo em conta a forma de crescimento e o seu comportamento biológico, o cancro 

pode ser classificado em superficial e invasivo. A maioria dos carcinomas são 
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superficiais (não invasivos) e só por vezes sofrem evolução para invasivo (Kawamura et 

al., 2001). 

Os carcinomas não invasivos podem ainda ser diferenciados em baixo grau e alto grau, 

tendo um comportamento biológico diferente e o seu prognóstico difere consoante o 

status do paciente. Esta classificação baseia-se na identificação de alterações 

moleculares, uma vez que, tratando-se de baixo grau, o tumor é geneticamente estável, 

ao contrário de um caso de alto grau, sendo geneticamente instável (Guey et al., 2010). 

3.3) Fatores de Risco 

O fumo do tabaco é um dos mais importantes fatores de risco, estando na origem de 

50% dos casos nos homens e 35% nas mulheres. Os fumadores vêm o seu risco de 

cancro de bexiga acrescido em 2 a 4 vezes mais que os não fumadores, e este risco 

aumenta com a intensidade e duração do hábito de fumar. Caso se deixe este hábito, o 

risco de cancro decresce cerca de 30% após 1 a 4 anos e 60% após 25 anos (Colombel et 

al., 2008). 

Um estudo realizado por Moore et al. (2004), na Argentina, mostra a relação entre o 

tabaco e o risco de cancro da bexiga. Foram estudados polimorfismos nos genes 

GSTM1/GSTT1 e, também, nos genes MTHFR e NQO1, incluindo as duas variantes do 

gene MTHFR: a variante T no nucleótido 677 e a variante C no nucleótido 1298. Estes 

polimorfismos mostraram-se protetores para o cancro da bexiga quer em fumadores, 

quer em não fumadores. 

Neste estudo, o polimorfismo no gene NQO1, na posição 609, no exão 6, foi estudado 

na relação com o cancro da bexiga e interação com o tabaco. Sabe-se que este gene 

protege contra o agente carcinogénico benzopireno (componente do fumo do tabaco), 

protege as células de sofrerem oxidação e previne a formação de espécies reativas de 

oxigénio. Ora, a existência de polimorfismo no exão 6 vai diminuir a atividade do gene 

NQO1 e aumenta o risco de cancro. Verificou-se, então, uma relação entre o genótipo 

do NQO1 e o fumo do tabaco para o risco de aparecimento de cancro da bexiga. 

Estudou-se ainda a relação entre o metabolismo do carbono e o cancro da bexiga. Este 

metabolismo pode por um lado intervir nas reações de síntese de purina e timidina e, 

por outro, na produção de metionina e S-adenosilmetionina (SAM) para a síntese de 

proteínas e poliaminas, e reações de metilação. Verificou-se que indivíduos com 
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variantes polimórficas de MTHFR tinham um baixo risco de ter cancro da bexiga. A 

reduzida atividade do alelo TT677 está associado a uma diminuição de riscos de cancro, 

mas também a um risco aumentado para outros tipos de cancro, onde se encontra os do 

trato urinário. Isto pode dever-se a um fraco processo de metilação de DNA, 

promovendo a carcinogénese e, por outro lado, a redução dos riscos pode dever-se a 

uma maior disponibilidade de substrato por MTHFR, para a síntese de DNA. 

Quanto ao gene GSTM1 e GSTT1, é responsável pela desintoxicação de 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, presentes, neste caso, no fumo do tabaco. No 

presente estudo verificou-se riscos acrescidos para fumadores portadores do genótipo 

nulo GSTM1/GSTT1, relativamente a fumadores com genótipo ativo correspondente. 

Descobriu-se que o genótipo nulo GSTM1 está associado a um aumento global de 40 a 

50 % de risco de cancro na bexiga. 

São vários os estudos que associam a exposição de aminas aromáticas, 2-naftilamina e 

arilaminas e o aparecimento de cancro da bexiga. Existe um longo período de latência 

entre a exposição inicial e o subsequente desenvolvimento deste tipo de tumor. 

Tipicamente, apesar de algumas exceções, são necessários 15 a 40 anos para a sua 

manifestação após o primeiro contacto com estes agentes carcinogénios. Assim, 

profissões nas quais a exposição a estes carcinogénio é aumentada, terão maior risco de 

desenvolver cancro da bexiga. São elas: pintores, trabalhadores em produtos que usam 

aminas aromáticas, camionistas e trabalhadores em indústrias de peles, borracha, tintas e 

alumínios (Landman et al., 1998). 

Estes potenciais fatores de risco devem-se principalmente ao facto de ocorrer 

polimorfismos nos genes GSTM1 e NAT2 nesta neoplasia. O gene NAT2 é um gene 

que codifica para a enzima 2 N-acetiltransferase, a qual assume funções na 

desintoxicação de aminas aromáticas por mecanismos de N-acetilação ou O-acetilação. 

Já o gene GSTM1 codifica a enzima glutationa S-transferase M1, que está responsável 

pela desintoxicação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e espécies reativas de 

oxigénio. O polimorfismo e a diminuição da atividade destas duas enzimas alteram a 

associação entre ingestão de alimentos com compostos carcinogénicos, como aminas 

heterocíclicas (HCA) e ingestão de antioxidantes com o risco de cancro da bexiga. 

Ainda no mesmo estudo, verificou-se que a ingestão de vitaminas B12, B6, B2 e retinol 

diminuíam o risco de cancro, assim como um elevado consumo de vitamina C, vitamina 
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E e carotenóides, uma vez que estes compostos são antioxidantes e quimiopreventivos, 

estando, assim, relacionados com uma diminuição dos níveis de aductos de DNA na 

bexiga. Para além destes compostos, as frutas e vegetais contêm ainda fitoquímicos, 

substratos que podem induzir a enzima glutationa transferase. Desta forma, em 

indivíduos com genótipo nulo para GSTM1, seria benéfico o consumo destes alimentos 

(García-Closas et al., 2007). 

3.3.1) Outros Fatores de Risco 

A possível relação entre risco de cancro da bexiga e café tem vindo a ser estudada. Os 

resultados obtidos indicam uma associação positiva fraca, sendo então considerados 

ainda inconsistentes. Estes resultados podem ser devidos a resíduos do fumo do tabaco, 

já que beber café e fumar estão fortemente associados ou também porque as pessoas 

com risco elevado de ter cancro da bexiga ingerem mais café (Kirkali et al., 2005). 

Recentemente, um grupo de investigação do cancro da próstata (Cancer of the Prostate 

Strategic Urologic Research Endeavor (CaPSURE)), constatou um aumento de 

incidência do cancro da bexiga em homens com cancro da próstata, tratados com 

radioterapia (Colombel et al., 2008). Este fator de risco também foi detetado num outro 

estudo caso-controlo de cancro da bexiga em mulheres que tinham recebido tratamento 

para o cancro do ovário. O risco de cancro da bexiga encontra-se aumentado em 

mulheres que receberam radioterapia e quimioterapia, do que em mulheres tratadas 

cirurgicamente. Em pacientes em que ambos os métodos foram adotados, o risco 

apresenta-se muito maior (Kirkali et al., 2005). 

O cancro da bexiga está também associado a infeções por Schistosoma haematobium. 

Este parasita encontra-se no topo das infeções transmitidas pela água e pode causar 

doenças como cistite, úlceras intestinais e vesicais, fibrose hepática, hipertensão portal, 

hepatoesplenomegalia, hidronefrose e, então, o cancro da bexiga. Neste caso há uma 

clara evidência da incidência de carcinoma do tipo espinocelular, contrariamente ao 

carcinoma de células transicionais. Pode ocorrer em toda a bexiga, mas raramente 

ocorre no trígono (Badawi, 1996).  
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3.4) Sintomas 

Os sintomas associados ao cancro da bexiga são variados. Entre eles encontram-se a dor 

abdominal, presença de sangue na urina (hematúria), fragilidade e dores nos ossos, 

dores nas costas, fadiga, dor/dificuldade ao urinar (disúria), frequência urinária 

(polaquiúria), incontinência e perda de peso (National Cancer Institute, 2001; 

MedlinePlus, 2011). É importante distinguir bem estes sintomas, uma vez que são 

comuns a outras patologias e podem induzir a falsos diagnósticos, como por exemplo a 

presença de sangue na urina no cancro do colo do útero. 

3.5) Diagnóstico 

Em 1968, a Organização Mundial de Saúde (OMS), estabeleceu os quatro principais 

princípios para a deteção precoce da doença: a) a condição patológica em causa deve ser 

considerada um importante problema de saúde; b) deve haver um teste/exame adequado, 

válido, confiável, barato, fácil e de rápida execução; c) a eficácia desse mesmo teste 

deve ser satisfatória tendo em conta parâmetros como a sensibilidade, especificidade e 

valor preditivo positivo; d) o historial natural da doença deve ser devidamente 

compreendido (Kirkali et al., 2005). 

Como visto anteriormente, a classificação do cancro consiste na avaliação das 

informações clínicas e histopatológicas, baseada no tecido originário do tumor. Mas, 

esta avaliação é subjetiva, podendo ser incompleta ou mesmo enganosa, para além de 

que existem várias morfologias do cancro e muitos tumores são atípicos. Estas 

dificuldades podem conduzir, em alguns casos, a um diagnóstico confuso, sendo 

importante o pedido de uma segunda opinião (Ramaswamy et al., 2001). 

A cistoscopia é uma técnica que permite a observação da bexiga através de uma sonda 

(cistoscópio). É um procedimento relativamente rápido, pouco traumático, necessitando 

apenas de anestesia local. Permite a identificação de quase todas as lesões papilares e, 

por este motivo, é um método confiável e usado rotineiramente para o diagnóstico do 

cancro da bexiga. No entanto, não deixa de ser um procedimento invasivo, causando 

algum desconforto nos pacientes (Simon et al., 2002). De forma a reduzir o número de 

cistoscopias, testes urinários podem ser realizados para que seja possível a deteção de 

recorrências antes de os tumores se tornarem grandes e numerosos (Babjuk et al., 2011). 
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A descrição cistoscópica deve incluir o local, o tamanho, o número e a aparência 

(papilar ou sólida) dos tumores, assim como a descrição de irregularidades das mucosas 

(Babjuk et al., 2011).  

A citologia é uma técnica utilizada quando se pretende detetar células do epitélio de 

transição no cancro da bexiga. Este método caracteriza-se por uma elevada sensibilidade 

e especificidade para a deteção de tumores de elevado grau. A desvantagem é que para 

tumores de baixo grau apresenta fraca sensibilidade, sendo apenas um método auxiliar à 

cistoscopia (Simon et al., 2002). 

Os métodos de diagnóstico não invasivos possuem várias aplicações e cada um deve ser 

analisado individualmente. Podem ser usados no screening de indivíduos do grupo de 

alto risco, no suporte de diagnóstico e prevenção de recorrências, e, principalmente, 

para diminuir o recurso a métodos invasivos, permitindo uma melhoria da qualidade de 

vida do paciente (Simon et al., 2002). 

O diagnóstico molecular é um método que se tem vindo a mostrar ser objetivo, preciso e 

de classificação sistemática de cancros. No entanto, não pode ser aplicado a todos os 

tipos de cancro já que ainda não foram identificados todos os marcadores moleculares 

(Ramaswamy et al., 2001) e apesar de a maioria deste tipo de testes ter melhor 

sensibilidade que a citologia, a sua especificidade é baixa (Babjuk et al., 2011). 

A citometria de fluxo é um dos possíveis métodos de diagnóstico, não-invasivos, do 

cancro da bexiga. Esta técnica baseia-se no uso de amostras citológicas da bexiga e um 

corante fluorescente metacromático (laranja de acridina), de forma a ser possível marcar 

o DNA, o RNA e o tamanho dos núcleos no epitélio, sendo a quantidade de corante 

proporcional ao tamanho e à quantidade de DNA e RNA presente (Collste et al., 1980; 

Palmeira et al., 2007). A utilização da citometria de fluxo permite a diferenciação das 

células epiteliais benignas da bexiga, a partir de células escamosas e granulócitos. Os 

dados obtidos com esta técnica são de carácter objetivo e fornecem informações para 

um grande número de células em poucos minutos e sem grandes complicações no seu 

procedimento (Collste et al., 1980). 

A existência de um tumor na bexiga comprova-se ou pela presença de subpopulações 

distintas de células com conteúdo de DNA aneuplóide, ou pela ausência destas 
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subpopulações celulares, mas um aumento do número de células epiteliais de transição 

com mais do que um conteúdo de DNA diplóide (Collste et al., 1980). 

A survivina é uma proteína inibidora da apoptose. Esta não é detetada na maioria dos 

tecidos normais, sendo expressa na presença de cancro. É baseada nesta sobexpressão 

que a survivina pode ser utilizada como um marcador molecular no cancro, 

nomeadamente no cancro da bexiga, em que se pretende métodos de diagnóstico 

simples, não invasivos e procedimentos simplificados. A deteção da survivina é um 

método baseado em anticorpos e que consiste na filtração de amostras de urina numa 

membrana de nitrocelulose, através de um aparelho de microfiltração. A confirmação é 

realizada através do Western blot, analisado para verificar a presença ou não de 

survivina, usando um anticorpo policlonal. Neste estudo, a sensibilidade do teste da 

survivina para a urina de indivíduos com cancro da bexiga ou recorrentes, foi de 100% e 

a sua especificidade para outras doenças do trato genitourinário neoplásicas ou não 

neoplásicas, foi de 95%. No entanto, estes valores variam consoante a população em 

estudo (Smith et al., 2001). 

Foi desenvolvido um teste, o (UCB)-ELISA Test®, que consiste na análise quantitativa, 

em duas etapas, demorando cerca de duas horas. Tem como objetivo a deteção das 

citoqueratinas 8 e 18 na urina. As citoqueratinas são proteínas dos filamentos 

intermediários presentes nas células epiteliais. Estas podem expressar citoqueratinas 

diferentes e quando há uma expressão exagerada de determinados tipos pode ter como 

origem a presença de cancro da bexiga. Este teste mostrou uma elevada sensibilidade, 

comparando com a citologia, 82% e 61%, respetivamente. Já os valores de 

especificidade não diferem muito (83% e 87%) (Simon et al., 2002). 

 A hibridização in situ de fluorescência (FISH) também pode ser usada como um meio 

para deteção de células cancerosas na bexiga. Esta tem mostrado uma maior 

sensibilidade, assim como especificidade, relativamente à citologia e citometria de fluxo 

na deteção do cancro da bexiga. O teste UroVysion Vysis (Abbott Laboratories, Abbott 

Park, IL) tem a capacidade de detetar um aumento anormal do número de cópias dos 

cromossomas 3, 7 e 17 e perdas do locus p16 em 9p21, presentes em tumores de baixo 

grau (Konety, 2006).  
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Ilustração 2: Classificação TNM do cancro da bexiga (Bostrom et al., 2010) 

Nenhum teste pode substituir a cistoscopia. A citologia urinária ou os marcadores 

podem, então, ser usados como um adjuvante à cistoscopia, de forma a ser possível a 

deteção de tumores não detetados por esta técnica. Assim, deve ser usado um método 

com elevada sensibilidade e especificidade para tumores de alto grau (Babjuk et al., 

2011). 

Após a realização dos primeiros testes de diagnóstico e se estes confirmarem a presença 

de cancro na bexiga, outros testes deverão ser realizados para verificar a extensão do 

tumor e assim fazer uma avaliação segundo a classificação “TNM”. Este sistema de 

classificação baseia-se na extensão do tumor primário (T), na condição dos nódulos 

regionais (N) e na ausência/presença de metástases (M). Este estudo anatomopatológico 

tem como objetivo auxiliar o clínico na decisão sobre qual o tratamento adequado, no 

prognóstico mais acertado, na avaliação dos resultados obtidos pelo tratamento 

aplicado, bem como facilitar a comunicação de informações e ajudar à investigação 

contínua do cancro. No fundo, é um sistema universal que permite a transmissão de 

informações, ausente de ambiguidade (Skinner, 1977). 

Na ilustração 2 encontra-se a classificação TNM utilizada, segundo Bostrom et al., 2010 

e na ilustração 3 um esquema deste sistema de classificação e efeitos nos tecidos da 

bexiga; Knowles, 2005. 
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Ilustração 3: a) Esquema do sistema de classificação TNM; b) Urotélio normal; c) Células 

desorganizadas (displasia), elevado grau; d) Tumor papilar superficial de baixo grau; e) Tumor de 

elevado grau com invasão do tecido muscular (m) (Knowles, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a fonte MedlinePlus (2011) e a American Cancer Society (2011), a escala 

utilizada tem as seguintes características: 0 (Ta, N0, Mo) – tumores não invasivos, 

também chamados de carcinoma in situ. O tumor está confinado à camada de 

revestimento interno da bexiga, não invadindo o tecido conjuntivo ou muscular, nem se 

espalha pelos nódulos linfáticos e zonas mais distantes; I (T1, N0, M0) – o tumor cresce 

na camada de tecido conjuntivo que está sob a camada de revestimento da bexiga, mas 

não atinge a camada muscular. Também não se verifica metastização para nódulos 

linfáticos e locais distantes; II (T2a/T2b, N0, M0) – o tumor atinge a camada muscular, 

mas não a passa totalmente, não atingindo o tecido adiposo que envolve a bexiga. Não 

se espalha para nódulos linfáticos ou zonas distantes; III (T3a/T3b/T4a, N0, M0) – o 

tumor invade a camada muscular e atinge o tecido adiposo que envolve a bexiga. 

Também se pode metastizar para a próstata, útero ou vagina. Não há crescimento na 

parede pélvica ou abdominal, nem se espalha para nódulos linfáticos e locais distantes; 

IV (T4b, N0, M0 ou qualquer T, qualquer N, M1) – o tumor ou cresce através da parede 

da bexiga e na parede pélvica ou abdominal e não atinge nódulos linfáticos e locais 

distantes, ou então, espalha-se para os nódulos linfáticos e locais distantes como ossos, 

fígado e pulmões, ou seja, correspondendo a doença metastática. 

Aproximadamente 5% dos pacientes com cancro da bexiga apresentam metástases no 

momento do diagnóstico (Fletcher et al., 2011). Os locais mais comuns de aparecimento 

de metástases englobam os nódulos linfáticos regionais, ossos, pele, pulmões, fígado, 

cérebro e, menos recorrente, meninges, vagina e órgãos da cavidade peritoneal 

(Raghavan, 2000). 
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O tratamento é finalmente decidido e realizado segundo estas avaliações. 

O risco de recorrências pode ser previsto segundo dados clínicos e patológicos, e 

depende de fatores como: o número de tumores presentes no momento de diagnóstico, a 

taxa de recorrência no período anterior (em 3 meses), o tamanho do tumor (quanto 

maior for, maior o risco de recorrência) e o grau de anaplasia de tumor (Oosterlinck et 

al., 2002). 

3.6) Tratamento 

3.6.1) Cistectomia Radical 

A cistectomia radical é o tratamento padrão na maioria dos países, em pacientes com 

cancro da bexiga do tipo invasivo (Nieuwenhuijzen et al., 2005), e a sua escolha é 

baseada em exames de cistoscopia e biopsia. De um modo geral, cerca de 94% dos 

pacientes sujeitos a cistectomia radical apresentam tumores na bexiga de elevado grau 

(Stein et al., 2001). 

Esta cirurgia pode incluir para além da remoção da bexiga, a remoção de órgãos 

adjacentes como a próstata e vesículas seminais no homem, e o útero na mulher. A parte 

distal da uretra também pode ser removida, o que tem sido alvo de alguma controvérsia. 

A dissecação regional dos nódulos linfáticos também é realizada, os quais fornecem 

informações importantes (Oosterlinck et al., 2002). 

O interesse em promover a qualidade de vida dos pacientes tem aumentado, de maneira 

que se começou a dar importância a tratamentos que promovam a preservação da 

bexiga, estando a cistectomia reservada a pacientes mais jovens e sem doença associada 

(Oosterlinck et al., 2002). 

3.6.2) Quimioterapia 

A quimioterapia é um método de tratamento que tem sido usado desde há mais de 40 

anos no cancro da bexiga metastático (Raghavan, 2000), tendo como principais 

objetivos o alívio dos sintomas, melhorar a qualidade de vida, assim como, a 

sobrevivência dos pacientes (Ismaili et al., 2011). 

A utilização da quimioterapia como neoadjuvante, isto é, pré-cirúrgica, tem sido um 

protótipo muito presente na área da oncologia, constatando-se melhorias nas taxas de 
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cura de alguns cancros. No entanto, em cancros do trato genitourinário estas melhorias 

são mais lentas. Este género de quimioterapia é vantajoso na medida em que permite o 

tratamento precoce de micrometástases sistémicas, a redução do estado patológico da 

doença primária e regional e uma avaliação da quimiosensibilidade in vitro. Ao mesmo 

tempo evita atrasos no tratamento sistémico devido a complicações do pós-operatório, o 

que tem elevada importância no cancro da bexiga, dado que cerca de 58% dos pacientes 

podem ter estas complicações após cistectomia radical, não permitindo, assim, a 

administração adequada de quimioterápicos (Constantini e Millard, 2011). 

Uma outra possibilidade de tratamento sistémico de indivíduos com cancro da bexiga 

através da quimioterapia, é a quimioterapia adjuvante, ou seja, pós-operatória. Esta 

permite uma maior eficácia na remoção do tumor maligno e alívio dos sintomas, ao 

mesmo tempo que permite a avaliação da extensão do tumor, que muitas vezes é 

imprecisa (Constantini e Millard, 2001).  

Os tumores das células transicionais (TCC) da bexiga apresentam sensibilidade aos 

agentes químicos. No entanto, a utilização de apenas um agente não fornece respostas 

favoráveis (Ismaili et al., 2011). 

 A cisplatina é um dos fármacos mais ativos e que permite obter uma maior taxa de 

resposta global. Na ilustração 4, encontram-se outros fármacos que também são ativos 

no tratamento de tumores, como por exemplo a carboplatina. Esta não apresenta tão boa 

eficácia como a cisplatina, mas tem a vantagem de ser de fácil administração e melhor 

tolerada. Também a gemcitabina pode ser usada, em combinação ou com a carboplatina, 

obtendo-se baixos resultados, ou com a cisplatina, observando-se melhores respostas 

(Ismaili et al., 2011). Alem disso, é bem tolerada e pode ser administrada em idosos e 

em doentes crónicos com o mínimo de efeitos colaterais. Em estudos realizados, só se 

verificaram efeitos tóxicos em casos de grau 3 e grau 4, entre os quais destaca-se a 

neutropenia, náuseas, febre, hipocalémia e edema (ilustração 5; Stadler et al., 1997). 
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Ilustração 4: Fármacos que podem ser usados na quimioterapia e taxa de resposta correspondente (ORR) 

(Ismaili et al., 2011). 

Ilustração 5: Efeitos secundários provocados pelo uso de gemcitabina em pacientes de grau 3 e grau 4 

(Stadler et al., 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quimioterapia combinada é considerada a melhor escolha para o cancro da bexiga 

metastático (Fletcher et al., 2011). 

Desde 1990 que a combinação de metotrexato, vinblastina, doxorubicina e cisplatina 

(MVAC) é para muitos a terapêutica de 1ª linha no tratamento de tumores metastáticos 

(Ismaili et al., 2011). No entanto, estão-lhe associados elevados níveis de toxicidade 

que levam a efeitos adversos como neutropenia, mucosite, náuseas e toxicidade 

neurológica (Inoue et al., 2007). Alguns investigadores sugerem mesmo a suspensão do 

uso de MVAC como neoadjuvante e como adjuvante, exceto em casos de ensaios 

clínicos (Maeda et al., 2007).  

Um grupo de investigadores, o Western Oncology Group (SWOG), mostrou que três 

cursos de MVAC neoadjuvante antes de uma cistectomia radical, foram realizados com 

segurança e com taxas não muito elevadas de efeitos adversos, para além de um 
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Ilustração 6: Quimioterapia de 1ªlinha no cancro da bexiga metastático (Fletcher et al., 2001) 

aumento da sobrevivência dos pacientes com cancro da bexiga avançado, 

comparativamente aos pacientes que realizaram apenas cirurgia (Maeda et al., 2007). 

Géneros de quimioterapia mais recentes tentam reduzir a toxicidade provocada pelo 

MVAC, obtendo uma eficácia comparável ou superior no que respeita à sobrevivência 

global, taxas de resposta e tempo de progressão da doença (ilustração 6; Fletcher et al., 

2011). 

 

 

 

 

 

 

3.6.3) Radioterapia 

A radioterapia é um tipo de tratamento que, ao nível do cancro da bexiga, pode 

promover um tratamento paliativo da dor óssea resultante das metástases, o controle do 

avanço da patologia pélvica e a redução de sintomas do sistema urinário, como por 

exemplo a hematúria (Fletcher et al., 2011). 

A decisão sobre a utilização ou não deste tratamento é baseada nos fatores de 

prognóstico, na vontade própria do paciente e a avaliação do médico. Os pacientes 

sujeitos a radioterapia devem apresentar uma capacidade urinária adequada, um 

funcionamento correto da bexiga, não ter infeções urinárias recorrentes e inflamação ou 

cirurgia anterior da pélvis com adesão consecutiva (Oosterlinck et al., 2002).  

Apesar de ser um tratamento ativo e fornecer uma oportunidade de preservação do 

órgão, já que não é um procedimento cirúrgico, as taxas de controlo local e a 

sobrevivência têm sido pouco animadoras. Poderá ser resultado de uma má escolha de 

pacientes, de não haver um fornecimento da dose de radiação adequada para o tumor ou 

falha no tratamento de pacientes sem protocolos bem claros no que respeita à 
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conservação da bexiga, que incorporam a cirurgia e a quimioterapia (Logue e McBain, 

2005). 

Avanços na geração de imagens, planeamento computorizado, radiação conformal 

tridimensional e verificação on-line, oferecem um melhor tratamento do cancro da 

bexiga músculo-invasivo, pois, desta forma, é possível uma seleção mais rigorosa dos 

pacientes e permite um melhor tratamento que facilita a administração de doses 

escaladas para o tumor e redução da irradiação de órgãos em risco. Como exemplo 

temos a ressonância magnética e a tomografia computorizada (TC) (Logue e McBain, 

2005). 

Quanto às possíveis complicações que possam surgir com a radioterapia, a maioria dos 

pacientes poderá desenvolver enterite, proctite ou cistite, que normalmente são 

controladas sem grande dificuldade e autolimitadas. Efeitos tóxicos com elevada 

significância são menos comuns. A disfunção eréctil ocorrerá em mais de dois terços 

dos pacientes do sexo masculino, contrariamente aos pacientes do sexo feminino que 

não vêm a sua função sexual comprometida (Ooterlinck et al., 2002).   

A cirurgia, radioterapia e quimioterapia devem ser pensadas como tratamentos 

complementares para o tratamento do cancro da bexiga. Em várias situações esta 

combinação originou resultados melhores do que quando isoladamente (Milosevic et al., 

2007). 

Ultimamente a radiação tem sido frequentemente combinada com a quimioterapia no 

tratamento de cancro da bexiga músculo-invasivo, de forma a melhorar a eficácia local, 

impedindo o desenvolvimento de metástases e a aumentar a sobrevivência (Milosevic et 

al., 2007; Logue e McBain, 2005). 

3.6.4) Imunoterapia por BCG 

Uma das terapias mais eficazes para o cancro da bexiga é a administração intravesical 

do bacilo de Calmette-Guérin (BCG) (Shah et al., 2006). 

Entre os anos de 1908 e 1921, os cientistas Calmette e Guérin iniciaram uma 

investigação com vista ao desenvolvimento de uma vacina anti-tuberculose. Foi 

realizada uma cultura altamente virulenta de Mycobacterium bovis, agente causador da 

tuberculose, e verificaram que a cultura foi perdendo virulência ao longo de várias 
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culturas durante 13 anos, que perfez um total de 230 transplantes consecutivos de um 

disco para o outro. Ou seja, houve uma atenuação do vírus M. bovis que foi denominado 

de M. bovis Bacilo Calmette Guérin (BCG) (Brandau e Sttumann, 2007; Meijden e 

Sylvester, 2003). 

Foi em 1929, com Pearl, que se observou a potencialidade da tuberculose ter algum 

efeito antitumoral, já que pacientes que sofriam de tuberculose apresentavam menos 

tumores malignos relativamente a um grupo controlo. Assim, o bacilo da tuberculose 

bovina atenuado mostrou ter uma resposta imunológica que conduz à eliminação de 

tumores malignos (Meijden e Sylvester, 2003). 

Em 1969, o investigador Mathè revelou resultados bastante positivos do uso de BCG na 

terapêutica adjuvante para leucemia linfoblástica aguda, assim como uma regressão em 

melanomas (Bassi, 2002). 

No ano de 1974, Zbar e Rapp formularam certas condições para obter um efeito 

antitumoral com BCG: deve ter capacidade de desenvolver uma resposta imune aos 

antigénios da micobactéria; deve haver um número adequado de bacilos vivos; um 

contacto próximo entre BCG e células tumorais e a carga de tumor deve ser pequena 

(Meijden e Sylvester, 2003). 

Morates et al., em 1976, desenvolveu um método eficaz para tratar cancro da bexiga 

sem invasão muscular através da instilação intravesical de BCG, sendo este superior a 

qualquer outro agente quimioterápico no que respeita à redução de recorrências e 

prevenção da progressão (Askeland et al., 2012; Koskela et al., 2012). Este 

procedimento é iniciado uma a três semanas após realização de RTU-V (cirurgia 

urológica transuretral e vesical) e é constituído por um ciclo de indução de seis semanas 

de cerca de 81 mg de BCG liofilizado, reconstituído em 50 mL de soro fisiológico. 

Após este ciclo, pode-se prosseguir com uma terapêutica de manutenção, dependendo 

do grau e estádio do tumor (Brandau e Suttmann, 2007). 

Após a instilação do BCG ocorre a ligação deste à fibronectina expressa sobre o 

urotélio, ocorrendo a internalização do Mycobacterium para células normais e malignas. 

Isto vai ativar o urotélio e conduzir ao desencadeamento de respostas inflamatórias na 

bexiga, ocorrendo a produção de várias citocinas pró-inflamatórias como o Il-1, Il-6, Il-

8, Il-10 e TNFα.Segue-se a diferenciação de células T CD4+ em TH1 e em TH2, que 
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direciona a resposta imune para a imunidade celular ou humoral, respetivamente, do 

qual depende o efeito terapêutico do BCG. A citoquina Il-10 inibe a resposta imune de 

TH1e IFN-γ inibe a resposta imune do TH2. Por outro lado, o bloqueio da IL-10 ou a 

indução de IFN-γ pode levar a uma imunidade para TH1, essencial à destruição de 

células cancerosas mediadas por BCG, no cancro da bexiga (Askeland et al., 2012). Na 

imagem que se segue encontra-se todo este processo esquematizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O impacto da terapia por BCG no carcinoma in situ foi observado num estudo SWOG: 

64 pacientes foram tratados com BCG, dos quais 70% apresentaram resposta completa e 

de duração de cerca de 39 meses. Neste ensaio realizou-se também uma comparação à 

doxorubicina. Quarenta e cinco por cento dos pacientes tratados com BCG ficaram sem 

a doença ao fim de 5 anos, comparando com os 18% dos pacientes tratados com 

doxorubicina. A acrescentar que 64% dos pacientes que apresentaram resposta completa 

ao BCG ficaram livre da doença após 5 anos ou mais. Estes resultados tiveram um 

impacto significativo a nível clínico, permitindo a que a cistectomia radical deixasse de 

ser o tratamento inicial na maioria dos pacientes, podendo estes preservar a função 

normal da bexiga (Bassi, 2002). 

Recentes estudos comprovaram que a terapêutica com BCG contribui para uma redução 

significativa de recorrências e progressão da doença em pacientes com alto risco de 

cancro da bexiga sem invasão muscular quando comparado com tratamentos 

Ilustração 7: Cascata da resposta imune na mucosa da bexiga após instilação por BCG 

(Askeland et al., 2012). 
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quimioterápicos. No entanto, 20% a 40% dos pacientes que não obtêm resultados com 

esta terapêutica podem resultar na progressão do tumor (Lima et al., 2012). 

 Apesar dos resultados obtidos neste tipo de tratamento, ainda existem alguns pacientes 

que são intolerantes aos efeitos colaterais do BCG (sintomas locais de cistite, tais como 

disúria, alteração da frequência urinária e hematúria ocasional). Assim, estão a ser 

estudadas alternativas de imunoterapias como IFN-α, IL-2, IL-12 e IL-10 para atuarem 

como adjuntos com BCG ou então como uma terapêutica de substituição a solo 

(Askeland et al., 2012; Lima et al., 2012). 

3.7) Prevenção 

Segundo Colombel et al. (2008) e baseando-se no Grupo Internacional do Cancro da 

Bexiga (IBCG), existem algumas recomendações às quais se deve dar a devida atenção 

de forma a prevenir o aparecimento deste carcinoma ou a potenciar a sua cura. Entre 

elas encontram-se o incentivo dos pacientes a deixar de fumar, com a possibilidade 

recurso a programas específicos; monitorização de possíveis agentes carcinogénicos 

resultantes da exposição ocupacional; se o agente ocupacional for suspeito é importante 

identifica-lo corretamente, assim como, adotar medidas preventivas e avisar o 

departamento de saúde do local de trabalho em questão; deve haver um grupo 

interdisciplinar onde estão presentes urologistas e patologistas de forma a haver um 

entendimento no que respeita ao sistema de classificação a usar e um correto 

diagnóstico. 

Uma outra medida preventiva seria a identificação dos grupos com maior 

suscetibilidade numa população e, desta forma, poder avaliar o risco acoplado e 

estabelecer níveis seguros de exposição (Wild et al., 2002).  
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CAPÍTULO IV: GLICOSILAÇÃO 

A glicosilação é uma modificação pós-traducional de proteínas em organismos 

superiores. É um processo biológico que consiste na adição ou remoção de um ou mais 

glicanos (hidratos de carbono) a proteínas ou lípidos, formando um glicoconjugado 

(Campbell e Yarema, 2005), alterando a sua estabilidade e função (Gill et al., 2010). Os 

glicoconjugados, dependendo da molécula alvo a que os glicanos se ligam, podem ser 

glicoproteínas, glicolípidos, proteoglicanos ou interações proteína-glicanos, como 

lectinas, glicosiltransferases e glicosidases (Li e Richards, 2010).  

4.1) Hidratos de Carbono 

Os hidratos de carbono são moléculas biológicas ubíquas na natureza (Wong, 1998), 

fazendo parte das quatro maiores classes de biomoléculas, juntamente com as proteínas, 

lípidos e ácidos nucleicos (Ghazarian et al., 2011). 

O termo “hidrato de carbono” surge pelo facto de os açúcares mais simples possuírem a 

fórmula empírica CnH2nOn, em que n ≥ 3, o que indica que os átomos de carbono se 

encontram combinados com moléculas de água (Ghazarian et al., 2011). 

Nos mamíferos, estas estruturas são constituídas por nove monossacarídeos, ligados 

entre eles por ligações glicosídicas, permitindo, assim, diferentes combinações. Estas 

ligações são realizadas essencialmente pelas glicosiltransferases e glicosidases. A 

interacção destas duas enzimas origina um amplo espectro de estruturas capazes de 

gerar vários sinais (Kim e Deng, 2008). Por esta razão, observa-se uma elevada 

heterogeneidade ao nível dos hidratos de carbono, também devida a certas 

características estruturais destas moléculas, ao tipo de ligação anomérica estabelecida, à 

posição da ligação e à presença, ou não, de ramificações (Mody et al., 1995). 

Esta complexidade a nível estrutural tem elevada influência nas diversas funções dos 

hidratos de carbono. Estes estão envolvidos em vários mecanismos como: 

desenvolvimento embrionário, diferenciação, crescimento, interações célula-célula ou 

célula-matriz extracelular, sinalização celular, interação entre agente patogénico e 

hospedeiro aquando de infeções, resposta imunológica, desenvolvimento de doenças, 

metástases, divisão celular e rigidez membranar (Ghazarian et al., 2011; Kartal et al., 

2011). 
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Ilustração 8: Tipos de N-glicanos (Varki et al., 2009) 

As classes de hidratos de carbono mais importantes são as N-glicano e as O-glicano 

(Kim e Deng, 2008). Estes oligossacarídeos diferem ao nível da sua estrutura e estão 

abundantemente distribuídos na superfície das células, e associam-se a glicoproteínas, 

as quais assumem função na comunicação célula-célula. Esta comunicação entre células 

e o meio externo é de elevada importância, já que desta forma, é possível controlar 

aspetos de relevo relacionados com o comportamento celular (Dennis et al., 1999). 

A N-glicosilação é um processo que se realiza nos eucariotas e é essencial ao bom 

funcionamento e sobrevivência da célula (Patterson, 2005). Inicia-se por adição 

covalente de um oligossacarídeo com 14 resíduos de açúcar (percursor) à asparagina 

alvo de uma proteína (proteína core) (Ghazarian et al., 2011). Este percursor é formado 

por um açúcar, associado a um lípido transportador – Dolicol – ligado à membrana do 

Retículo Endoplasmático. A molécula obtida após a ativação dos açúcares e de ser 

catalisada pela glicosiltransferase é Glc3Man9GlcNA2 (Maia e Leite, 2001). 

Após esta ligação, na Glc3Man9GlcNA2 são removidos resíduos de glucose e alguns de 

manose, primeiramente no Retículo Endoplasmático e depois no Complexo de Golgi, 

onde outros monossacarídeos podem ser adicionados de forma a aumentar as cadeias N-

glicano (Maia e Leite, 2001; Ghazarian et al., 2011). O local preferencial para este 

processo ocorrer é onde se localiza a sequência destes três aminoácidos: Asn – Xaa – 

Ser/Thr, em que o segundo aminoácido pode ser qualquer um, à exceção de Pro (Li e 

Marc d’Anjou, 2009). 

As alterações no Complexo de Golgi podem originar, então, as três maiores classes de 

oligossacarídeos N-glicanos: oligossacarídeos de alta-manose, complexos de 

oligossacarídeos e oligossacarídeos híbridos (Ilustração 7; Ghazarian et al., 2011).  
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Ilustração 9: Glicoproteínas de várias amostras biológicas que podem ser usadas como biomarcadores no 

cancro (Kim e Misek, 2011) 

No que respeita à O-glicosilação, esta é um mecanismo que ocorre maioritariamente no 

Complexo de Golgi (Ghazarian et al., 2011). 

Os oligossacarídeos O-glicanos encontram-se ligados aos grupos hidroxilo dos resíduos 

de treonina e serina, da cadeia da proteína alvo, formando o antigénio Tn (Tarp e 

Clausen, 2008). Após esta adição do percursor N-acetilgalactosamina (GalNAc), o 

aumento da cadeia O-glicano pode proceder com a adição de resíduos de galactose, 

frutose, N-acetilglucosamina (GlcNAc) e ácido siálico (Ghazarian et al., 2011). 

A O-glicosilação com a modificação de proteínas através de O-GlcNAc fornece uma 

modulação da atividade proteica, que pode ser realizada por vários mecanismos: por 

fosforilação (intervém ao nível da estabilidade e reversibilidade da proteína), regulação 

das interações proteína-proteína, regulação da degradação proteica, localização da 

proteína e regulação da transcrição (Ghazarian et al., 2011; Bektas e Rubenstein, 2011). 

Bektas e Rubenstein (2011) referem que, ao contrário da fosforilação, a O-glicosilação é 

catalisada por uma só enzima, e que a mesma é responsável pelas modificações em O-

GlcNAc. Esta enzima que participa, então, na adição de GlcNAc às proteínas, foi 

isolada do fígado de ratos e denomina-se Uridina Difosfo-N-acetilglucosamina: 

Polipeptido β-N-acetilglucosaminiltransferase (O-GlcNAc transferase, OGT).  

As modificações que possam ocorrer ao nível dos hidratos de carbono vão afetar as 

funções destes, acima referidas. Assim, a análise da expressão alterada de glicoproteínas 

associadas ao cancro permite a descoberta de biomarcadores, assim como uma possível 

terapêutica. Na ilustração 8 encontram-se alguns exemplos de glicoproteínas que já são 

usadas como biomarcadores (Kim e Misek, 2011). 
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4.2) Mucinas 

O termo “mucina” (MUC) foi usado para classificar membros de uma família de 

glicoproteínas de grandes dimensões que são os constituintes maioritários do muco 

(Adrianifahanana et al., 2006). 

A principal função das mucinas é proteger e lubrificar as superfícies epiteliais de certas 

zonas do organismo como o trato geniturinário, gastrointestinal e respiratório 

(Mukhopadhyay et al., 2011; Kitamura et al., 1996). 

De uma forma geral, as mucinas podem ser classificadas, estruturalmente, em duas 

principais classes: as mucinas ligadas à membrana (MUC1, MUC3A, MUC3B, MUC4, 

MUC12, MUC13, MUC15, MUC16, MUC17, MUC20) e as de formação de gel 

(MUC2, MUC5AC, MUC5B, MUC6, MUC7, MUC8 e MUC19). Estas apresentam 

algumas características estruturais comuns mas são distintas ao nível da sequência, 

domínio da organização, duração e número repetições das suas sequências 

(Mukhopadhyay et al., 2011). Ao nível da biologia do cancro estas duas formas de 

mucinas podem ter efeitos opostos (Kim e Varki, 1997). 

Considera-se que as mucinas são as principais portadoras de glicosilação alterada na 

grande parte dos carcinomas, para além de as suas interações moleculares definirem 

alguns fenótipos celulares de cancros com evolução para metástases (Kim e Varki, 

1997). Assim, uma desregulação da expressão da mucina é uma das características 

verificadas em vários cancros, associadas à sua progressão que, por sua vez, influencia o 

crescimento celular, diferenciação, transformação, adesão, invasão e vigilância 

imunitária (Adrianifahanana et al., 2006; Mukhopadhyay et al., 2011). 

4.3) Lectinas 

O termo lectina deriva do latim legere que significa escolher ou selecionar. As lectinas 

são um grupo de proteínas que reconhecem e ligam hidratos de carbono a glicoproteínas 

e glicolípidos (ilustração 9). A interação das lectinas com determinados hidratos de 

carbono pode ser tão específica como a interação antigénio-anticorpo ou substrato-

enzima (Ghazarian et al., 2011). As lectinas podem interagir com monossacarídeos, mas 

esta ligação é relativamente fraca (Rabinovich et al., 2007). 
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Ilustração 10: Interação entre lectinas e hidratos de carbono. As Lectinas atuam como um meio de adesão 

de diferentes células como os vírus, através dos hidratos de carbono (Sharon e Lis, 2004). 

 

São bastante diversificadas, de origem não imune e estão distribuídas ubiquamente em 

plantas, animais e fungos. Participam num grande número de processos patológicos, 

com especial evidência no cancro (Fu et al., 2011). 

Inicialmente foram descobertas em plantas, mas no decorrer do tempo foram isoladas de 

microorganismos e animais (Sharon e Lis, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos realizados em lectinas animais, mostram que o facto de as lectinas exercerem a 

função de ligação de hidratos de carbono se deve a resíduos de aminoácidos designados 

de CRD (Carbohydrate Recognition Domain). Estes reconhecem os resíduos terminais 

não redutores dos hidratos de carbono de glicoproteínas membranares e de glicolípidos 

(Ghazarian et al., 2011). Tendo em conta estes resíduos, as lectinas podem ser 

distinguidas em três grupos, merolectinas, hololectinas e quimerolectinas. As 

merolectinas têm apenas um domínio de ligação de hidratos de carbono simples e as 

hololectinas possuem dois ou mais domínios que podem ser idênticos ou muito 

homólogos. Por fim, as quimerolectinas, são proteínas de fusão, formadas por um ou 

mais domínios de hidratos de carbono e não são relacionados (Jiang et al., 2010).  

Para além desta distinção, as lectinas podem ainda ser diferenciadas em duas famílias. 

São elas as do tipo C e as do tipo S. As do tipo C (CTLs) são as mais abundantes nos 

animais e engloba as selectinas, as colectinas e as lectinas endocíticas. As do tipo S são 

constituídas pelas galectinas (Ghazarian et al., 2011).  
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As galectinas são uma família de proteínas em crescimento que estão amplamente 

distribuídas na natureza, desde os invertebrados inferiores até aos mamíferos (Nangia-

Makker et al., 2002). Caracterizam-se por terem elevada afinidade para β -galactósidos 

constituídos por glicanos e têm um CRD e uma dobra estrutural comum (Rabinovich et 

al., 2007). 

Pelo menos quinze galectinas já foram identificadas em mamíferos e exercem atividade 

em diversos processos biológicos como o splicing de mRNA, regulação e crescimento 

celular, adesão celular, modulação das interações célula-célula e célula-matriz, 

sinalização celular, embriogénese, inflamação, imunidade, apoptose, angiogénese e 

metástases de tumores (Li et al., 2010; Ghazarian et al., 2011; Chiariotti et al., 1999). 

As galectinas são numeradas de acordo com a sua ordem de descoberta, da galectina-1 à 

galectina-15 (Le Mercier et al., 2010), e as melhor estudadas são a galectina-1 e a 

galectina-3 (Nangia-Makker et al., 2002). 

As lectinas têm várias aplicações como por exemplo, na separação e identificação de 

células, na deteção, no isolamento e em estudos de glicoproteínas, na investigação de 

hidratos de carbono em células e organelos, histoquímica e citoquímica, mapeamento 

das vias neuronais, estimulação da mitose de linfócitos, seleção de lectinas resistentes e 

estudos de biossíntese de glicoproteínas (Sharon e Lis, 2004). 

A associação destas proteínas solúveis ao cancro foi constatada, primariamente, numa 

investigação em que se observou a agregação das células cancerosas induzida pela 

asialofetuina, uma glicoproteína, e que extratos proteicos destas células induziram a 

hemaglutinação, na presença de galectinas certas (Dam et al., 2005). 

Mais tarde foi estudada a expressão da galectina-1 e da galectina-3 em linhas celulares 

de cancro de várias proveniências (Le Mercier et al., 2010). 

A galectina-3 é uma galectina mono-CRD, que é único e contém um curto domínio N-

terminal de prolina, glicina e tirosina, fundido no CRD que posteriormente permite a 

formação de oligómeros (Le Mercier et al., 2010). Está presente no citoplasma mas, 

dependendo do tipo de células e estados proliferativos, também pode ser encontrada na 

superfície celular, dentro do núcleo e no compartimento celular e atua como um recetor 

para ligandos contendo sequências de poli-N-acetilactosamina (Iurisci et al., 2000).  
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Estudos mostram que a galectina-3 está envolvida em vários processos fisiológicos e 

patológicos, inclusive no cancro, em fenómenos que englobam a angiogénese do tumor, 

o escape imune do tumor e migração de células tumorais (Le Mercier et al., 2010). 

As observações de maior importância são as que sugerem uma associação entre a 

progressão da galectina-3 e tumores e metástases. Por exemplo, células tumorais 

variantes que demonstram um elevado potencial para colonizar no pulmão, foram 

detetadas para expressar níveis acrescidos de galectina-3 na superfície celular. Ao 

mesmo tempo, um aumento da expressão desta galectina tem sido associado ao 

potencial metastático de vários tumores, provavelmente por afetar a motilidade celular e 

invadir matrizes extracelulares (Iurisci et al., 2000). 

Esta progressão neoplásica também se verificou ao nível da cabeça, pescoço, sistema 

gastrointestinal, tiroide e sistema nervoso central. No entanto, constatou-se que a 

expressão da galectina-3 está diminuída nos carcinomas do útero, mama e ovário, o que 

leva a concluir que alterações na expressão da galectina-3 podem afetar a interação de 

células malignas com células normais, pelos seus ligandos correspondentes, afetando o 

potencial de crescimento local e de metástases noutros locais do organismo (Ghazarian 

et al., 2011), e que pode, assim, ter a função de supressor tumoral em alguns órgãos 

(Sakaki et al., 2008). 

No cancro da bexiga os níveis de galectina-3 também estão aumentados na maioria dos 

tumores, relativamente a níveis basais de amostras de bexiga normais. Assim, a 

galectina-3 poderá vir a ser usada como marcador do diagnóstico, prognóstico e para 

seleção da terapêutica (Sakaki et al., 2008).    

A galectina-1 é um dímero não covalente, formado por subunidades com um único 

CRD (Ito et al., 2011). 

Possuí um elevado conteúdo em cisteína e é bastante expresso nos tecidos de muitos 

organismos vertebrados e invertebrados, requerendo uma rápida ligação a ligandos 

extracelulares, de forma a poder manter a atividade e estabilidade (Cedeno-Laurent e 

Dimitroff, 2012).   

Os efeitos produzidos pela galectina-1 podem ser diferentes em vários tipos de células e 

dependem do tipo e do estado funcional das células. Estes efeitos podem ser 

mitogénicos, citostáticos ou de transformação (Chiariotti et al., 1999). As suas 
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atividades podem por um lado estar relacionadas com as células T, em processos como 

apoptose, imunorregulação e evasão imune do cancro, e, por outro lado, não estar 

relacionadas com as células T, como a adesão celular, desenvolvimento de células B, 

splicing de mRNA, angiogénese, diferenciação do nervo e músculo e homeostase 

(Cedeno-Laurent e Dimitroff, 2012).  

A expressão da galectina-1 tem sido detetada em órgãos imunes privilegiados e em 

diferentes tipos de tumores como astrocitoma, carcinoma da próstata, da tiróide, do 

cólon, da bexiga e do ovário (Rubinstein et al., 2004). 

Num estudo realizado por Yamaoka et al. (2000), mostrou-se que a inibição da 

expressão da galectina-1 de uma linhagem de células de glioma de rato detém o 

crescimento do tumor, sugerindo, assim, que a galectina-1 endógena tem função de 

promoção de crescimento. 

A galectina-1 contribui, também, para a formação de metástases de tumores, estando 

desta forma envolvida com vários processos como alterações na adesão celular, 

aumento da capacidade de invasão, angiogénese e evasão da resposta imune, como se 

verifica na ilustração 10 (Rabinovich, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 11: Contributo da galectina-1 na progressão de tumores (Rabinovich, 2005) 
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Relativamente ao cancro da bexiga, níveis bastante elevados de galectina-1 foram 

encontrados em tumores de alto grau comparativamente a células de bexiga normal ou 

tumores de baixo grau. Técnica como Western Blot e análise imuno-histoquímica de 

tecidos normais e neoplásicos, permitiram detetar valores mais elevados de galectina-1 

em tumores (Cindolo et al., 1999). 

4.4) Ácidos Siálicos 

Os ácidos siálicos (Sias) são derivados do ácido neuramínico, no qual o grupo amino é 

substituído por um grupo acetilo ou glicolil (Narayanan, 1994). São monossacarídeos 

terminais, ligados a cadeias de glicanos de glicolípidos e glicoproteínas, isto é, 

glicoconjugados expressos na superfície celular dos tecidos de animais e 

microorganismos (ilustração 11). Visto que se situam, então, na parte terminal do 

glicano, as suas atividades são facilmente realizadas por interações. Assim, podem 

também ser parte dos locais de reconhecimento para a ligação de agentes patogénicos 

(Varki e Varki, 2007; Neu et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

A cadeia de glicerol presente nos ácidos siálicos das mucinas do cólon humano é 

bastante O-acetilada, em mais de 50%. Este elevado nível de O-acetilação tem bastante 

importância já que regula a degradação de mucinas por enzimas bacterianas (Shen et al., 

2004). 

Os ácidos siálicos participam em vários processos biológicos que incluem a regulação 

do sistema imunitário, desencadeamento de infeções e progressão de doenças (Varki e 

Varki, 2007). 

Ilustração 12: Ácidos siálicos na superfície celular e moléculas segregadas (Varki, 2007) 
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Focando a sua estrutura, apresentam uma carga negativa, graças ao grupo carboxilo, e 

são constituídos por nove átomos de carbono. As variadas ligações que se podem 

estabelecer entre o átomo de carbono na posição 2 dos ácidos siálicos e os glicanos, 

juntamente com as corretas substituições ao nível dos átomos das posições 4, 5, 7, 8 e 9, 

originam uma elevada diversidade destes açúcares (ilustração 12; Varki et al., 2009). 

 

 

 

 

 

Os dois ácidos siálicos mais prevalentes nas células dos mamíferos são o ácido N-

glicolilneuramínico (Neu5Gc) e o ácido N-acetilneuramínico (Neu5Ac). A principal 

diferença entre ambos é a presença de um átomo de oxigénio no grupo N-glicolil do 

Neu5Gc (ilustração 13).  

 

 

 

 

 

Nos mamíferos, a transferência do ácido siálico do substrato dador CMP-Neu5Ac 

(ácido N-acetilneuramínico citidina monofosfato) para as cadeias laterais de 

oligossacarídeos de glicoconjugados é realizada por meio de sialiltransferases (Carvalho 

et al., 2010). 

Existem pelo menos 20 enzimas identificadas, das quais 15 foram clonadas a partir de 

amostras humanas (Harduin-Lepers et al., 2001). Localizam-se no retículo 

endoplasmático e no complexo de Golgi das células (Whaten et al., 2003). Estas 

enzimas diferem tanto ao nível da especificidade do substrato como na expressão 

Ilustração 13: Possíveis substituições nos resíduos R (Varki et al., 2009) 

Ilustração 14: Ácidos siálicos mais comuns: Neu5GC e Neu5Ac (Varki, 2007) 
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tecidual. Dependendo, então, da sua natureza, podem catalisar diferentes ligações: a 

família ST3Gal (α2-3) catalisa a transferência de ácido siálico para resíduos de Gal (β-

D-galactose), ST6Gal e ST6GalNAc (α2-6) para resíduos de Gal e GalNAc (β-D-N-

acetilgalactosamina) e, por fim, a família ST8Sia (α2-8) catalisa a transferência de um a 

vários resíduos de ácido siálico para outros resíduos de ácidos siálicos (Harduin-Lepers 

et al., 2001). 

A expressão alterada de sialiltransferases origina um aumento da expressão de glicanos 

sialilados, os quais estão associados à carcinogénese e à progressão do tumor (Carvalho 

et al., 2010). Desta forma, tem vindo a aumentar um interesse considerável quanto à 

síntese e avaliação de inibidores destas enzimas (Whalen et al., 2003). Por exemplo, no 

carcinoma do colo uterino, α2 - 6 mostra uma correlação positiva tanto para a 

oncogénese como para a formação de metástases tumorais no nódulo linfático pélvico 

(Wang, 2004). 

Estas enzimas podem ser então usadas como biomarcadores para uma deteção precoce e 

melhoria de tratamentos em diversos tumores (Meany e Chan, 2011). 

4.5) Glicosilação Aberrante 

A alteração da glicosilação é considerada uma característica universal de células 

cancerosas (Kim e Varki, 1997; Hakomori, 2002). 

A glicosilação aberrante é o resultado da uma transformação oncogénica inicial, sendo 

um importante impulsionador na indução da invasão e metástase (Hakomori, 2002). A 

glicosilação aberrante define, então, a fase, direção e o destino da progressão tumoral e 

a expressão de epítopos específicos de hidratos de carbono em certos tumores afeta o 

seu potencial invasivo e metastático (Numahata et al., 2002). Pode surgir devido a 

alterações nas atividades das glicosiltransferases e glicosidases do complexo de Golgi e 

uma expressão aberrante destas enzimas pode conduzir a que células cancerosas 

produzam glicolípidos e glicoproteínas com glicanos alterados. Pode ainda dever-se a 

uma alteração da disponibilidade do substrato ou, então, por alterações nas sequências 

de aminoácidos das glicoproteínas (Campbell et al., 2003; Meany e Chan, 2011). Estas 

alterações conduzem à expressão de antigénios carbohidratados associados a tumor 

(TACAs) (Cazet et al., 2010). 
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O conceito da promoção ou inibição da progressão tumoral dependente da glicosilação 

tem vindo a ser desenvolvido em conjunto com estudos clinicopatológicos. A elevada 

expressão de alguns epítopos de glicosil promove a invasão e a metastização, 

conduzindo a uma diminuição da taxa de sobrevivência dos pacientes em 5 a 10 anos, 

enquanto que a expressão de outros epítopos de glicosil pode suprimir a progressão do 

tumor e, neste caso, a taxa de sobrevivência pós-operatória vai aumentar (Hakomori, 

2002).   

Assim, a existência de glicosilação aberrante associado à presença de tumor, permite a 

investigação e descoberta de biomarcadores, como por exemplo alterações nas 

glicosiltransferases/glicosidases e os antigénios expressos à superfície das células 

cancerosas (TACAs). 

4.6) Antigénios Carbohidratados Associados a Tumor (TACAs) 

Num estudo realizado foi identificado um grupo de antigénios associados a tumor, 

graças à sua reatividade na presença de anticorpos e lectinas. Foram denominados de 

antigénios carbohidratos associados a tumor – TACAs (ilustração 14; Zhu et al., 2009). 

Estes encontram-se expostos à superfície das células de cancro e estão correlacionados 

com as diferentes fases de desenvolvimento de cancro (Guo e Wang, 2009).  

Muitos destes TACAs são estruturas sialiladas e o aumento geral da sialilação de 

glicoproteínas da superfície celular é comummente observado nos oligossacarídeos N-

ligados e O-ligados das células tumorais (Cazet et al., 2010).  

Foi comprovado ainda que, tumores que expressam um elevado nível de TACAs estão 

associados uma maior progressão e número de metástases, ao contrário daqueles que 

têm baixos níveis destes antigénios (Hakomori, S., 2001). Assim, os TACAs não serão 

apenas marcadores tumorais, constituindo também um mecanismo essencial para a 

indução de metástases e no processo de invasão (Xu et al., 2005). Desta forma, um 

elevado nível de antigénios associados a tumor expressos na superfície das células 

tumorais associa-se a um mau prognóstico para o paciente (Brocke e Kunz, 2002). 
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I. Antigénios de Lewis 

Os antigénios de Lewis são antigénios do grupo sanguíneo. A nível estrutural e 

biossintético são estruturas de hidratos de carbono, usados como marcadores na 

diferenciação celular e desenvolvimento embrionário (Ugorski e Laskowska, 2002).  

A sua presença, nos adultos, não se limita só aos eritrócitos, podendo ser detetados em 

diferentes órgãos e tecidos (Ugorski e Laskowska, 2002). 

Hakomori, S. (1996) refere que foi demonstrado que a uma alteração da expressão 

destes antigénios está associada uma transformação neoplásica, e que a essa mesma 

expressão está aumentada aquando da progressão do tumor e da aquisição do fenótipo 

maligno. 

Em estudos realizados observou-se que o antigénio de Lewis
y
 (Le

y
) mantinha alguma 

expressão em tecidos normais. No entanto, valores elevados da sua expressão em 60% a 

90% dos carcinomas epiteliais e a manutenção dessa expressão nas respetivas 

metástases fazem deste antigénio um alvo atrativo para o desenvolvimento de 

imunoterapia tumoral (Ramsland et al., 2004). 

Ilustração 15: Estrutura dos Antigénios Carbohidratados Associados a Tumor (TACAs) (Schietinger et 

al., 2008). 
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As estruturas de Lewis são formadas ou pela adição de Fuc(α1→4) a 

Gal(β1→3)GlcNAc formando a estrutura do tipo 1(Le
a
), ou então pela adição 

Fuc(α1→3) a Gal(β14)GlcNAc originando a estrutura do tipo 2 (Le
x
). Uma 

substituição suplementar de Fuc(α12) no resíduo de Gal origina os antigénios Le
b
 ou 

Le
y
 (Ramsland et al., 2004; Martensson et al., 1995). Por outras palavras, os antigénios 

de Lewis podem ser formados pela adição de açúcares específicos a uma cadeia 

percussora de oligossacarídeos que pode ser ligada ou através de um glicolípido ou 

através de glicoproteínas (Green, 1989; Cazet et al., 2010). 

Os antigénios Lewis x (Le
x
) – 3-fucosil-N-acetil-lactosamina - como já referido, são 

antigénios do tipo 2 e acumulam-se muitas vezes em tecidos tumorais diferentes, sendo 

sintetizados na membrana celular (Ogana et al., 1995). 

Dentro do tipo 2 encontram-se ainda as formas sialiladas dos antigénios Lewis x (SLe
x
) 

[NeuAc α3Galβ4[Fucα1-3]GlcNAcβ3Galβ4-GlcCcr], presentes em tumores invasivos, 

mas ausente em tumores não invasivos, baseando num estudo realizado com 44 

pacientes (Numahata et al., 2002). Este tem sido mostrado como sendo um potencial 

ligando para as selectinas E,P e L (Muroi et al., 1998; Hakomori e Zhang, 1997). 

Tanto os antigénios Le
x
 como os antigénios SLe

x
 são expressos por células mielóides 

sendo que estes últimos são responsáveis pela ligação das células tumorais do pulmão, 

fígado e ovário ao endotélio (Muroi et al., 1998; Ugorski e Laskowska, 2002). 

Os antigénios Le
a
 e Le

b
 não são produzidos nos tecidos dos eritrócitos, mas antes 

noutros tecidos, sendo secretados para o plasma como glicolípidos e posteriormente 

incorporados na membrana de eritrócitos. Contrariamente aos antigénios Le
x e 

Le
y
, que 

se encontram expressos em poucos tipos celulares (como certas células epiteliais) e não 

nas células sanguíneas, estes antigénios não são considerados boas escolhas para a 

imunoterapia devido a eventuais reações cruzadas prejudiciais que possam ocorrer com 

tecidos normais de muitos indivíduos do tratamento de grupo (Yuriev et al., 2005). 

Os antigénios Sialil-Lewis
a
 (SLe

a
) foram descobertos num estudo usando o anticorpo 

monoclonal 19-9, por Koprowski et al. (1979) - daí o nome CA19-9 (antigénio 

carbohidratado) dado a este biomarcador tumoral.   
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A expressão destes antigénios, tal como os restantes, está associada à progressão 

tumoral, uma vez que foi observado um aumento gradual de SLe
a
 durante a 

transformação e evolução neoplásica no cólon e reto (Ugorski e Laskowska, 2002). 

Estão ainda associados ao processo de formação de metástases (Yu et al., 2004).  

A sua expressão pode-se ver aumentada se ocorrer uma diminuição do nível de ácidos 

siálicos O-acetilados. Este aspeto foi comprovado num estudo realizado num cancro 

colo-retal (Shen et al., 2004). 

O antigénio sialilado de Lewis
a
 é ainda responsável pela adesão das células cancerosas 

do cólon, pâncreas e gástricas ao endotélio, assim como está na origem da adesão 

celular no cancro da bexiga (Ugorski e Laskowska, 2002). 

Atualmente, o CA19-9 é o único antigénio de Lewis a ser utilizado na rotina como 

biomarcador tumora1. 

II. Antigénios Thomsen-Friedenreich relacionados 

Estruturas carbohidratadas formadas por um dissacarídeo GalNac ou Galβ1-3GalNac 

glicosidicamente O-ligado à serina (Ser) ou treonina (Thr), bem como as suas 

substituições sialil, são coletivamente denominadas de antigénios Thomsen-

Friedenreich relacionados (Dall’Ollio e Chiricolo, 2001). Estes são o resultado de uma 

síntese incompleta de O-glicanos (Buskas et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 16: Esquema representativo da síntese dos antigénios Thomsen-Friedenreich relacionados 

(Dall'Ollio e Chiricolo, 2001). 
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Estes são antigénios associados a tumor, uma vez que tem sido detetada a sua presença 

em células tumorais de vários órgãos (Gambert e Thiem, 1997). 

A expressão do antigénio T (também denominado de antigénio TF ou core 1), assim 

como a do seu percursor Tn, é restrita aos carcinomas, não existindo em tecidos 

normais, levando ao desencadeamento de uma resposta imunitária do organismo 

humano (Xu et al., 2005). Esta expressão verifica-se em mais de 80% dos carcinomas e 

ocorre em várias superfícies de glicoproteínas e mucinas (Ju et al., 2008). São 

considerados ainda potenciais ligandos para galectinas humanas endógenas (Bian et al., 

2011). 

Quero o T, quer o Tn podem ser sialilados. Para isso, a sialiltransferase ST6GaINAcI 

vai catalisar a transferência do ácido siálico para o antigénio Tn, originando, assim, o 

antigénio sTn. Por outro lado, na presença da sialiltransferase ST3GaII e III ocorre a 

catálise da transferência do ácido siálico para o antigénio T, obtendo-se o antigénio sT 

(Ikehara et al., 1999). 

Normalmente, os tumores expressam os antigénios T, Tn e sTn simultaneamente. No 

entanto, há uma heterogeneidade no que respeita à localização celular e quantidade de 

cada um (Itzkowitz et al., 1989). 

O antigénio T tem sido alvo de estudo na questão da adesão de células tumorais e 

invasão tecidular. Foram detetadas grandes quantidades deste antigénio em membranas 

de superfície externa do cancro da mama, tornando-o, assim, num alvo atraente ao 

desenvolvimento de futuras terapêuticas e métodos de diagnóstico (Glinsky et al., 

2000). Esta adesão celular e tecidular é essencial para o processo de invasão e 

metastização do carcinoma, que inclui as fases aderentes e proliferativas (Springer 

1997). 

A sua expressão verificou-se ao nível dos carcinomas da mama, do cólon, bexiga, 

próstata, fígado e estomago (Heimburg-Molinaro et al., 2011). Sabe-se também que a 

expressão do antigénio TF está correlacionada com a formação de metástases ao nível 

do fígado aquando da presença de carcinoma no cólon (Kumamoto et al., 2001). 
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Em alguns tumores, os antigénios T (ou TF) estão mascarados pelo ácido siálico, dando 

origem ao antigénio sialil-T (ST). Esta sialilação é feita pelas enzimas sialiltransferases, 

cuja expressão está frequentemente desregulada nos tumores (Dall’Ollio, 2001). No 

carcinoma da bexiga, alguns estudos correlacionam o T com bom prognóstico, 

(Dobrowolski et al., 1995; Dow et al., 1989) mas outros correlacionaram-no com pior 

prognóstico (Langkilde et al., 1992; Langkilde, 1995). 

O antigénio Tn foi descoberto no ano de 1957, e foi denominado de “antigénio T 

nouvelle” ou Tn por Moreau et al. para diferenciar do antigénio T (TF), descoberto, 

então, anos antes (Heimburg-Molinaro et al., 2011). 

O antigénio sTn tem um papel de bastante relevo no que respeita ao fenótipo das células 

do carcinoma, tendo a capacidade de alterar vivamente vários processos relacionados 

com a doença. Assim, pode induzir a um comportamento mais agressivo das células 

como a diminuição da agregação celular, um aumento da adesão à matriz extracelular, 

migração e invasão (Pinho et al., 2007). 

Um estudo realizado por Ju et al. (2008) diz que a expressão da T-sintase (enzima cuja 

atividade influencia a expressão de antigénios Tn) está mediante controlo de uma 

chaperona Cosmc. A existência de uma mutação no gene Cosmc leva a uma perda de 

atividade da T-sintase e consequente aumento da expressão dos antigénios Tn e sTn na 

superfície das células tumorais. 

A expressão do antigénio nas células tumorais está também aumentada quando há um 

acréscimo do transportador UDP-Galactose (Kumamoto et al., 2001). 

A expressão de sTn foi verificada em vários tipos de cancro dos quais se destaca o 

cancro da mama, cancro gástrico, cancro do pâncreas, cancro colo-rectal, bexiga e 

cancro dos ovários (Pinho et al., 2007; Xu et al., 2005; Zhang et al., 1997). Em 

pacientes com estes tipos de cancro está associado um mau prognóstico, já que o poder 

de formação de metástases está aumentado (Miles et al., 1994). 

Este antigénio é específico de mucina e pode ser considerado uma variável 

independente no que respeita ao prognóstico da sobrevida global de pacientes com 

cancro colo-retal. Assim, o antigénio sTn pode ser um importante fator que permitirá 

que pacientes possam beneficiar de uma terapêutica adicional. Para além disto, este 

estudo, menciona a possibilidade da clonagem de um gene para o intestino humano, 
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facilitando futuros estudos ao nível da função biológica da mucina no cancro do cólon 

(Itzkowitz et al., 1990).  

Dado que estes antigénios são fortemente expressos na superfície celular de tumores e 

têm a capacidade de desencadear respostas imunes celulares e humorais, faz com que 

estas estruturas sejam uma forte razão para o desenvolvimento de uma vacina eficaz 

(Cao et al., 1996; Qiu et al., 1996). Também Xu et al. (2005) refere a mesma 

potencialidade acrescentando ainda a vantagem destes antigénios serem de pequeno 

tamanho e terem uma elevada expressão durante as primeiras fases de transformação 

dos tumores acima mencionados. 
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CAPÍTULO V: IMUNOTERAPIA 

5.1) Sistema imunitário e desenvolvimento de vacinas 

De uma forma geral, o sistema imunitário pode ser definido como uma complexa rede 

de órgãos, tecidos e células que atuam de forma conjunta para defender o organismo. 

Assim, quando um agente estranho ao organismo o invade, o sistema imunitário 

reconhece esse mesmo agente como estranho, destruindo-o. O sistema imunitário tem 

ainda uma capacidade de memória que, quando o agente estranho invade novamente o 

organismo, este reage de imediato, impedindo o desenvolvimento de infeção (National 

Cancer Insitute, 2011). 

A imunidade inata, ou não específica, representa a primeira barreira a uma infeção e tem 

um papel fulcral na indução da imunidade adaptativa (Kovarik e Siegrist, 1998). É um 

fenómeno natural que ocorre em todos os indivíduos, obtendo-se resultados imediatos 

(LaRousse, 1998). Esta atua por reconhecimento de estruturas moleculares altamente 

conservadas, específicas de agentes microbianos (PAMPs – padrões moleculares 

associados a patogénicos), através de um conjunto de recetores padrão de 

reconhecimento (PRRs) (Pasare e Medzhitov, 2004). 

A imunidade adquirida, ou específica, tem como função o reforço da anterior, 

especialmente em casos de invasão microbiana. Nesta situação, existe um conjunto 

variado de recetores dotados de capacidade para reconhecerem um largo espectro de 

antigénios. Sãos os recetores de células T (TCR) e recetores de células B (BCR). Os 

variados PRRs estão envolvidos em mecanismos como a opsonização, cascata do 

complemento, fagocitose, etc. (Pasare e Medzhitov, 2004). 

A imunidade adquirida caracteriza-se pela especificidade e pela memória, sendo 

mediada por linfócitos T e B. Os linfócitos T passam para a corrente sanguínea e de 

seguida para os tecidos onde atacam o agressor – imunidade celular. Os linfócitos B 

mantêm-se nos gânglios, transformando-se em plasmócitos, que segregam anticorpos 

que se vão fixar ao antigénio – imunidade humoral. Este tipo de imunidade é ainda 

influenciado pela produção de células T-helper (TH) e consequente produção de 

citoquinas. As células TH quando estimuladas pela presença de antigénios nas células 

apresentadoras de antigénios (APCs), diferenciam-se em TH1 e em TH2. As células TH1 

segregam o interferão γ (IFN - γ ) e promovem a imunidade celular. Já as células TH2 
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produzem interleucinas (IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13), promovendo a imunidade humoral 

(Akira et al., 2011; LaRousse, 1998). Ao mesmo tempo, são produzidos linfócitos de 

memória, T e B, permitindo uma reação muito mais rápida e eficaz, no caso de uma 

segunda invasão. É neste pressuposto que se baseia a vacinação (LaRousse, 1998). 

Atualmente, a única terapêutica baseada no sistema imunitário que é aplicada ao 

carcinoma da bexiga é a instilação pelo BCG, mencionada anteriormente. No entanto, a 

glicosilação aberrante de glicoproteínas e glicolípidos de células cancerosas tem sido 

explorada no sentido de desenvolvimento de novas imunoterapias para o cancro. 

Particularmente, avanços ao nível do conhecimento da cooperação existente entre 

sistema imunitário inato e adquirido permitiu uma nova abordagem na idealização 

racional de vacinas (Li et al., 2010). 

O desenvolvimento de vacinas com o intuito de estimular o sistema imunitário, para que 

este reaja à expressão de antigénios, é uma forma ideal para controlar uma doença, em 

especial o cancro (Heimburg-Molinaro et al., 2011). 

5.2) Imunoterapia baseada em TACAs 

Ao longo de duas décadas, vários laboratórios têm trabalhado com o objetivo de 

conseguir desenvolver, vacinas anti-tumorais eficazes, baseadas em hidratos de carbono, 

de forma a estimularem o sistema imunitário para identificar e eliminar células de 

carácter canceroso e metastático (Zhu et al., 2009). 

O antigénio TF foi descoberto graças à presença de anticorpos específicos no soro 

humano. Este antigénio foi exposto numa cultura de células do sangue contaminada e, 

quando se tentou determinar o grupo sanguíneo (ABO) do paciente, verificaram que 

ocorria hemaglutinação em todos os soros. Este fenómeno tornou-o um alvo para o 

desenvolvimento de uma vacina. Por outro lado, uma vez que o anticorpo TF foi já 

encontrado em pessoas sem patologia, significa que este não causará nenhuma reação 

adversa no paciente e também que os humanos não são tolerantes ao antigénio TF 

(Heimburg-Molinaro et al., 2011; Springer, 1997). 

A primeira tentativa de criar uma vacina para o cancro, baseada nos antigénios TF, 

surgiu em 1995 com um grupo de cientistas de Georg Springer. Um dos estudos 

consistiu na vacinação de 32 pacientes com uma vacina constituída pelo antigénio TF 

derivado de neuraminidase e com um adjuvante Ca3(PO4)2 e vacina de Salmonella typhi, 
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a qual expressa estes mesmos antigénios. Verificou-se que ao fim de longos anos com 

repetidas vacinações, todos os pacientes sobreviveram mais de 5 anos (Heimburg-

Molinaro et al., 2011). 

Um outro ensaio realizado pelo mesmo grupo envolvia 19 pacientes portadores de 

cancro da mama, divididos em diferentes fases: 6 pacientes na fase IV, 6 na fase III e 7 

na fase II, os quais foram vacinados por via intradérmica. Verificou-se que 3 dos 

pacientes da fase IV, 3 da fase II e 5 da fase II, ou seja, 11 pacientes, sobreviveram mais 

de 10 anos e todos os pacientes sobreviveram mais de 5 anos de pós-operatório. 

(Springer et al., 1995).  

Este número pode não ser muito significativo, mas leva a crer que uma investigação 

mais aprofundada em vacinas anti-TF pode trazer resultados bastante benéficos ao nível 

da imunoterapia para cancros, em especial ao cancro da bexiga.  

A expressão de antigénios de Lewis sialilados x e a (sLe
x
 e sLe

a
) pode ser estudada e 

explorada para a diferenciação entre células normais e células cancerosas. Desta forma, 

podem ser utilizados como biomarcadores no diagnóstico, tratamento e 

desenvolvimento de vacinas para tumores que expressam estes mesmos antigénios 

(Heimburg-Molinaro et al., 2011). 

Foram detetados anticorpos anti-sLe em pacientes com melanomas que expressam estes 

antigénios, demonstrando, assim, que estes antigénios são imunogénicos. Mas, esta 

resposta por parte do sistema imunitário não é suficiente para combater o tumor. Para 

isso é necessário aumentar a resposta imunológica com tratamentos específicos, como 

as vacinas (Ravindranath et al., 1997). 

Foi realizado um estudo por Ravindranath et al. (1997) que consistiu na indução de uma 

reação imunogénica em pacientes com melanoma. Foi injetada uma vacina de células de 

melanomas que expressam sLe
x
. Ora, este antigénio encontra-se em maiores proporções 

nas células de melanoma relativamente aos melanócitos normais. Assim, a ligação e a 

agregação das células humorais aos anticorpos gerados está facilitada, induzindo uma 

resposta de forma a erradicar as células tumorais. Por outro lado, uma densidade mais 

baixa nas células normais previne uma reação patológica com estes anticorpos. Obteve-

se uma resposta para anticorpos anti-Le
x
 IgM, que proporcionou a indução do 

complemento, na citotoxicidade dependente de anticorpos, na opsonização de células 
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tumorais, e também no impedimento da ligação de ligandos a antigénios livres que 

podem ter propriedades imunossupressoras. 

Quando as vacinas são administradas juntamente com adjuvantes (derivados de BCG - 

Mycobacterium bovis – de MPL - Salmonella minnesota R595 – ou MCV – vacina de 

células de melanoma), há uma perda total de antigénio sLe
x
 na superfície das células 

tumorais, conduzindo a uma diminuição do tumor.  

De realçar ainda a importância da descoberta na qual pacientes cuja indução de IgM foi 

maior que IgG tiveram um melhor prognóstico, comparativamente ao oposto.  

Bukas et al. (2009) enumera algumas dificuldades quanto ao uso de TACAs em vacinas. 

Em primeiro lugar, o antigénio carbohidratado a ser usado deve encontrar-se em 

quantidades suficientes, deve ser portador de elevada pureza e ter uma integridade a 

nível estrutural. No entanto, isolar o antigénio a partir de material natural pode ser uma 

tarefa árdua devido à heterogeneidade da glicosilação na superfície celular. Este 

problema pode ser contornado melhorando os métodos de síntese de oligossacarídeos 

através de mecanismos mais sofisticados como um sintetizador automático de 

oligossacarídeos e um pós-síntese. Desta forma, obter-se-á antigénios homogéneos de 

oligossacarídeos dotados de elevada pureza, com uma integridade estrutural 

incontestável e em grandes proporções.  Em segundo lugar, aumentando a resposta 

imune contra os hidratos de carbono vão associar-se dificuldades devido à natureza das 

células-T independentes. Assim, uma resposta a este tipo de antigénios é diferente de 

uma resposta a proteínas e péptidos fazendo com que a afinidade dos anticorpos IgM 

seja baixa e de curta duração, ocorrendo, assim, uma falha de memória e não indução de 

células-T. 

O facto de alguns TACAs poderem estar presentes em células normais (mesmo que em 

concentrações reduzidas), faz com que o sistema imune acabe por oferecer tolerância 

tornando a sua antigenicidade baixa. Desta forma, a indução de anticorpos IgG contra 

TACAs é muito mais difícil do que a indução de anticorpos semelhantes contra 

antigénios virais e bacterianos carbohidratados. Têm sido feitos esforços na tentativa de 

melhorar esta situação da imunotolerância como, por exemplo, melhorar a apresentação 

dos antigénios TACAs, induzindo respostas de anticorpos específicos e relevantes. 
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5.3) Imunoterapia MUC1  

A mucina MUC1 é uma glicoproteína de alto peso molecular e localiza-se na superfície 

luminal de células epiteliais polarizadas. Esta contém um domínio extracelular 

constituído por um número variável de repetições de 20 aminoácidos, um número 

considerável de O-glicosilação, um domínio transmembranar e um domínio intracelular 

curto, onde se encontram locais para potenciais fosforilações (Disis, 2006). 

Esta glicoproteína é expressa em vários cancros epiteliais, demonstrando padrões 

aberrantes de glicosilação, caracterizados por uma sobre-expressão e hipoglicosilação, 

nomeadamente ao nível dos tumores colo-retais (75 a 100%). Assim, a MUC1 é um 

forte candidato na indução de respostas imunes específicas de tumores (Disis, 2006; 

Silk et al., 2009;  

Estudos revelaram ainda que a MUC1 tem sido usada em ensaios clínicos humanos e 

estes têm demonstrado que a imunoterapia baseada na MUC1 é benéfica, protegendo os 

pacientes de recorrências de até oito anos em doentes com cancro da mama precoce (Li 

et al., 2010). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSÃO 

Finalizado o presente trabalho, foi clara a importância que a glicosilação assume no 

desenvolvimento de neoplasias. Este processo é primordial para a formação de 

proteínas, já que consiste na adição de hidratos de carbono a cadeias proteicas, 

originando, assim, um glicoconjugado. Pode ainda ser distinguida em dois tipos: a N-

glicosilação e a O-glicosilação. 

Alterações que possam surgir nos hidratos de carbono podem conduzir a modificações 

nas funções dos mesmos, como por exemplo na diferenciação celular, no crescimento 

celular, interações célula-célula, na resposta imune, entre outros. Assim, a análise destas 

alterações, isto é, o resultado de uma glicosilação alterada, permitirá a identificação de 

possíveis biomarcadores, que podem, posteriormente, ser usados na investigação e 

desenvolvimento de terapêuticas. 

Neste trabalho destaca-se a influência de mucinas, lectinas, ácidos siálicos e ainda dos 

TACAs, expressos aquando de uma glicosilação aberrante. Existem estudos nos quais se 

comprova a sua influência ao nível da evolução da doença oncológica, nomeadamente o 

cancro da bexiga.   

Os antigénios carbohidratados associados a tumor têm sido alvo de várias investigações 

uma vez que tumores cuja expressão em TACAs é elevada, têm-lhe associado uma 

maior progressão e metastização. Dentro destes destacam-se os antigénios de Lewis e os 

antigénios Thomsen-Friedenreich. 

Desde há cerca de duas décadas que são realizados inúmeros estudos com o intuito de 

desenvolver vacinas para tumores que expressam estes antigénios e com resultados 

benéficos para o paciente. O desenvolvimento, então, de uma vacina baseada em 

TACAs pode ser uma nova esperança a doentes oncológicos, em especial com cancro da 

bexiga, já que é uma das neoplasias mais comuns a nível mundial, podendo, assim, ser 

uma opção à imunoterapia baseada em BCG ou outros métodos de tratamentos mais 

agressivos.  
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