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Imunovigilância e mecanismos de escape tumoral: Principais abordagens terapêuticas 

 

Resumo 

As células tumorais empregam diversas estratégias imunossupressivas  para conseguir se 
estabelecer e se desenvolver no organismo. Tais estratégias visam evitar o reconhecimento 
imune  e prejudicar a ação de células efetoras do sistema imune inato e do adaptativo 
induzindo , portanto, a uma tolerância no microambiente do tumor.  Assim , apesar da 
capacidade do sistema imune atuar contra lesões pré malignas , processo chamado  de 
imunovigilância tumoral , algumas  células tumorais podem se tornar resistentes  e 
prosseguir no seu desenvolvimento. As abordagens imunoterapêuticas na resposta contra os 
tumores têm o objetivo de  manipular o sistema imune  re-estabelecendo a atividade 
citotóxica das células efetoras  e alterando o balanço imune tolerogênico  para   aumentar , 
dessa forma , a resposta imunológica frente ao crescimento do tumor. Essa revisão  
pretende conhecer e identificar os fatores que levam a evasão tumoral . Uma melhor 
compreensão desses  mecanismos de supressão induzidos pelo tumor podem  auxiliar  no 
desenvolvimento e aprimoramento de técnicas de imunoterapia  e assim auxiliar na 
reversão desse quadro.   

Palavras- chaves: imunovigilância, imunoterapia, tumor , células dendríticas, 
microambiente tumoral,  tolerância 

Abstract 

Tumor cells employ several strategies to be able to establish and develop in the body . Such 
strategies aim to avoid immune recognition and impair the action of effector cells of the 
innate immune system and adaptive inducing therefore a tolerance in the tumor 
microenvironment. Thus, despite the immune system ability act against pre malignant 
lesions, a process called immunosurveillance of tumor, some tumor cells may become 
resistant and continue its development. Immunotherapeutic approaches in the response 
against tumors aim to manipulate the immune system re-establishing the cytotoxic activity 
 of effector cells and altering the tolerogenic immune balance to increase, thus the immune 
response against the tumor growth. This review aims to understand and identify the factors 
that lead to tumor evasion. Better understanding these mechanisms of suppression induced 
by the tumor may help in the development and improvement of techniques of 
immunotherapy and thereby assist in reversing this situation. 

Keywords: immunosurveillance, immunotherapy, tumor, dendritic cells, tumor 
microenvironment, tolerance 

 



 
 
 

1. Introdução 

 

O Câncer é a segunda maior causa de morbidade e mortalidade no mundo. Dados da 

OMS ( Organização Mundial de Saúde), afirmam que as  mortes causadas pelo câncer no 

mundo  tendem a aumentar 45% até 2030. Aqui, no Brasil, segundo estimativas realizadas 

pelo Inca ( Instituto Nacional do Câncer,2008)  , é previsto para o ano de 2010 a ocorrência 

de quase meio milhão de novos casos de câncer; dentre os cânceres mais freqüentes no país 

estão o de pele, câncer de pulmão, mama, próstata e colo do útero. Estudos desse tipo são 

importantes para o estabelecimento das prioridades a serem desenvolvidas por políticas 

públicas na área da saúde  para prevenção ou tratamentos que visam o controle da doença e  

o aumento na qualidade de vida dos pacientes. 

A maioria dos tumores é originado por danos nos genes de uma única célula ou  

alteração na expressão protéica de uma célula com DNA normal ( alterações epigenéticas). 

Normalmente, a célula possui mecanismos que durante a replicação celular evitam que  

material genético alterado  seja  transmitido  para as células filhas assegurando que estas 

possam ter idêntico DNA da célula mãe. Porém, quando uma célula defeituosa escapa do 

controle nesses pontos de check up; ela pode avançar no seu desenvolvimento e originar um 

clone de células tumorais.Além das mutações que podem ocorrer durante a replicação como  

as translocações e as  aberrações cromossômicas;.a  célula  também está sujeita a mutações 

originadas de exposições externas como por exemplo  interação com compostos químicos 

mutagênicos ou outros fatores ambientais. Geralmente, um tumor clinicamente detectável é 

originado do acúmulo de mutações na célula ocorridas ao longo do tempo.Em contrapartida 

ao risco dessas mutações, nosso sistema imune realiza uma espécie de vigilância contra o 

tumor realizado por células efetoras citotóxicas e natural killers  que  reconhecem  e 

eliminam células malignas transformadas. Assim para se estabelecer e se desenvolver no 

organismo, o tumor precisa vencer essa barreira, empregando dessa forma diversas 

estratégias imunossupressivas para passar despercebido por essas células efetoras. 

Essa revisão pretende estudar alguns componentes do sistema imune envolvidos 

com a imunovigilância tumoral; estudar quais as estratégias que o tumor utiliza para 

prejudicar a ação de células imunes efetoras competentes e citar algumas imunoterapias que 

vem sendo empregadas com base em diversos estudos. 



 
 
 

 

 

2. Imunovigilância 

 

O termo  imunovigilância foi proposto  primeiramente proposto por Paul Erlich em 

1909. Nessa teoria, o sistema imune seria capaz de defender o organismo do 

desenvolvimento de neoplasias . O conceito dessa teoria foi retomado e ampliado por 

Thomas e Burnet em 1957.Segundo qual o sistema Imune não apresenta somente a função  

de defesa contra microrganismos externos, mas estende-se  na proteção do self, ou seja,à 

capacidade de  reconhecimento de  suas próprias células e rejeição do non-self.  

(Matzinger,2002;Dunn, 2002; Torrezini e Athanazio, 2008).  

 A teoria atual é a da imunoedição e que engloba em si a imunovigilância tumoral 

como sendo uma das suas fases. Assim, durante o desenvolvimento de um tumor 

clinicamente detectável, a interação do sistema imune  com as células tumorais apresenta 3 

fases :  

A primeira fase : Fase de eliminação tumoral. Reconhecimento de células 

transformadas pelo Sistema Imune. As células da resposta  inata e adaptativa reconhecem e 

eliminam células mutantes. Quando incompleta, o processo de imunoedição do cancer pode 

avançar para a segunda fase ( equilíbrio).  

A segunda fase: Fase de equilíbrio: As células residuais tumorais persistem no 

hospedeiro imunocompetente. Carregam mutações resistentes , mas de baixa 

imunogenicidade sendo mantidas sob controle do sistema imune para não progredir no 

desenvolvimento e ocorrência de metástases. As células tumorais que vencem a função 

protetora do sistema imune crescem e entram na fase de escape. 

A terceira fase: Fase de escape do câncer.  Anergia das células efetoras e predomínio de 

células e de citocinas com padrão tolerante. (Swann e  Smyth, 2007) 

A evidência para a imunoedição vem de estudos de cânceres em hospedeiros 

imunocompetentes e nos imunodeficientes. O mais recente estudo sobre a imunoedição 

vem de estudos sobre sarcomas em camundongos deficientes no gene ativador de 

recombinase ( RAG2)  responsável pelos rearranjo nos receptores de linfócitos B e T. Ao 

receberam o carcinogênico MCA, 58% dos camundongos sem RAG2   desenvolveram 



 
 
 
tumores. Em paralelo, nesse mesmo estudo, para a linhagem de camundongos deficientes 

tanto em RAG2 como em Stat1 ( gene codificador para IFNg), verificou-se que 72%  

desenvolviam tumor. Portanto, conclui-se o papel relevante e preventivo do Sistema Imune 

contra a formação de tumores. Nesta pesquisa, concluiu-se  que tanto os linfócitos como a 

proteína interferon gama (IFNg) podem ter papel importante na prevenção de tumores. 

(Schreiber et al ,  2001) 

 

 

3.  Células efetoras do sistema imune envolvidas na imunovigilância tumoral 

 

As interações que ocorrem entre células cancerosas e células imunes do hospedeiro 

no  tumor criam uma rede imunossupressora que  o protege  do ataque imune e promove o 

seu crescimento uma vez que limita a capacidade do sistema imune de reconhecer e conter 

o tumor, Dentre  os diversos mecanismos usados que contribuem para essa tolerização 

destacam-se : As falhas na apresentação de antígenos do tumor pelas células apresentadoras 

de antígenos ; a ausência de co-estimulação; a  perda da expressão do antígeno da classe 

MHC I que conseqüentemente levam  a falhas na sinalização das células T e outras células 

antitumorais;a secreção de fatores supressivos;  o desequilíbrio na produção de algumas 

citocinas; o recrutamento de células tolerogênicas e as alterações nas taxas de células T 

efetoras e T regulatórias. (Ilarregui et al , 2007;.Marincolla et al, 2008; Torrezini e 

Athanazio,2008).  Além disso, o  estroma do tumor evita a liberação eficiente de TAAs ( 

antígenos tumorais específicos) que passam a ser ignorados nos sítios  centrais  onde 

ocorrem a apresentação dos antígenos para as células efetoras . Alguns antígenos tumorais, 

como os oncofetais, podem não ser suficientemente imunogênicos para gerarem uma 

resposta anti-tumoral. . Outros antígenos da superfície celular podem estar mascarados por 

um excesso de mucina, açúcares e ácido siálico, impedindo o reconhecimento pelo sistema 

imune. Esses fatores podem levar ao escape do sistema imune. ( Dunn, 2006; Aguiar, 2009) 

 

No câncer ,em estágio avançado, há a liberação de antígenos específicos  capazes de 

induzir uma resposta efetiva. Porém , os mecanismos de tolerização já instalados no tumor 



 
 
 
desabilitam as ações das APCs  e das células TCD8. Dessa maneira, o que se observa nos 

indivíduos com tumores malignos é que embora o número de células da resposta imune 

esteja elevado; não há um controle efetivo a ser executado contra o tumor ( Dunn, 2006);  

 

Células dendriticas ( DCs) 

A apresentação de antígenos feita pelas APCs (células apresentadoras de antígenos ) 

dentro do sitio tumoral é disfuncional ou induzem a tolerância da célula T. As células 

dendríticas, as DCs, principais APCs ( células apresentadoras de antígenos), são capazes 

tanto de ativar uma resposta imune como induzir uma função tolerante. Muitos 

pesquisadores acreditam que as DCs recrutadas no microambiente do tumor sofrem 

mudanças que dão características regulatórias e que este processo pode ser revertido 

dependendo do contexto do ambiente em que as DCs encontram o antígeno. Em um 

contexto inflamatório; as DCs apresentam um fenótipo capaz de gerar forte resposta imune 

enquanto em um ambiente não inflamatório elas falham em extrair respostas efetivas por 

parte das células T gerando uma tolerização .( Rabinovich et al, 2007) 

Dentro do microambiente tumoral , não somente há falhas em fornecer sinais 

inflamatórios como também existem  mecanismos imunosupressivos adicionais e hostis   

que prejudicam a  maturação de células dendríticas. ( Rabinovich et al 2007 ;   Ilarregui et 

al, 2007; Kaufman  e  Disis, 2004)    

As células dendriticas podem permanecer no estado mieloíde ( a grande maioria ) ou 

da linhagem linfóide (conhecidas como  pDCs). As DCs imaturas produzem pequena 

quantidade de IL-12, importante citocina para montagem de uma resposta TH1; enquanto 

as DCs maduras produzem-na em grande quantidade. A presença de um menor número de 

DCs e /ou sua funcionalidade diminuída traz como conseqüência uma resposta imune 

menos afetiva. (Ilarregui et al, 2007;  Kah-Wai et al, 2006; Zou, 2005) 

As DCs mieloídes maduras são células apresentadoras que induzem uma forte 

resposta de célula T ( T helper 1) ; porém a presença de DCs mieloídes funcionais é rara em 

tumores ovarianos, de pulmão, próstata e carcinoma renal (Zou, 2005). DC mieloides 

maduras funcionais podem induzir células T antígeno especificas tumorais potentes. 



 
 
 
Enquanto as parcialmente diferenciadas ou imaturas podem induzir células T regulatórias 

ou não responsivas. Tem-se sido demonstrado que em pacientes com tumores infiltrados 

por  DCs imaturas, o  fenótipo do tumor é  mais agressivo. (Kaufman  e  Disis, 2004) 

Evidencias abundante relatam que a diferenciação e maturação de DCs mieloídes 

são profundamente suprimidas por fatores presentes no microambiente tumoral (Ilarregui  

et al 2007;  Kah-Wai et al, 2006).  Células tumorais, macrófagos associados ao tumor e 

células T regulatórias podem produzir IL-10 e TGF- beta que suprimem a maturação e 

funcionalidade das células dendríticas. (Zou, 2005) 

O microambiente tumoral apresenta altos níveis de gangliosideos que suprimem a 

diferenciação de DCs humanas.  Excesso de TGF beta, VEGF ( fator de crescimento 

endotelial vascular) e IL10  e escassez dos fatores como GM-CSF(fator estimulador de 

colônia granulócito macrófago) , IL-4, IL12 e IFN gama provocam um bloqueio na 

maturação das DCs. (Ilarregui et al, 2007;  Kaufman  e  Disis, 2004; Zou, 2005) 

Muitos tumores também expressam altos níveis de cicloxigenase 2 ( COX2). COX 2 

promove a produção de prostaglandina PGE2. Por sua vez, a PGE2 suprime  a 

diferenciação  e a função de DCs. (Ilarregui  et al, 2007; Zou, 2005 ) 

Células dendríticas imaturas poderiam estimular uma subpopulação de células T a 

produzir  IL-10  provocando então tolerância e anergia para outras células T . Outro 

mecanismo de inibição, entretanto, pode ser atribuído a presença da molécula B7-H1 ou 

PD-L1  ( membro da família B7) na célula dendrítica.  PD-1 é o ligante para esta molécula 

PD-L1 e quando ligados leva a uma inibição da resposta de célula T por prejudicar  a 

progressão do  ciclo celular do linfócito.  (Dong e Chen,2003) 

O bloqueio de PD1 por  manipulação genética  comprovou um aumento do número 

de células efetoras e suas funções realçadas  ( em camundongos) . (Dong e Chen,2003) A 

presença abundante de B7-H1 foi encontrada em diversos tipos de carcinomas como de 

pulmão, ovariano , colo e em melanomas .( Zou, 2005) 

Imunoterapias usando as células dendríticas tem sido estudadas para reverter a 

tolerância do sistema imune  frente ao tumor.  A habilidade em manipular as células 

dendríticas ou seja, o status de maturação da célula  e sua  atividade funcional podem gerar 



 
 
 
novas estratégicas terapêuticas para manipulação da resposta imune do hospedeiro contra o 

tumor. Utilizando-se de mecanismos que provoquem a maturação dessas células, elas 

podem expressar moléculas co-estimulatórias capazes de efetivamente ativar células T CD4 

e TCD8. Assim, após essa ativação,o fenótipo do tumor poderia ser alterado, uma vez que 

haveria liberação de citocinas pro-inflamatórias  tais como IFN gama e IL-12 favoráveis  ao 

reconhecimento das células tumorais e conseqüente rejeição do tumor. (Kaufman e Disis, 

2004; Zou, 2005) 

 

Ineficiência de célula T efetora 

Um dos  mecanismos induzidos por células tumorais é a expressão de  indoleamina 

2,3-desoxigenase (IDO) que depriva o triptofano do microambiente tumoral, aminoácido 

essencial para proliferação de linfócitos , impedindo portanto a  maturação de linfócitos T. 

Além da inibição de células T , a expressão de IDO por células tumorais é capaz de  ativar 

o recrutamento de células T regulatórias para dentro do tumor. ( Torrezini e Athanazio, 

2008). 

IDO também tem sido observada em células dendríticas humanas e em DCs de 

murinos. Células dendríticas  IDO positivas reduzem o acesso de triptofano livre e assim 

bloqueia a progressão do ciclo celular de células T. Por sua vez, levam a  anergia das 

células T ou induzem a  apoptose nestas células. ( Zou, 2005). 

Outro mecanismo importante pode ser a morte celular programada (apoptose) das 

células T quando encontra o tumor.  Uma variedade de células tumorais expressam FasL, a 

qual induz a apoptose de células Fas+-suscetíveis, como as células  T. ( Chammas,2001). 

O CTLA-4 é uma molécula responsável pela modulação da atividade dos linfócitos 

T  diminuindo a expansão dessas célula,  a produção de citocinas e portanto a resposta 

imune efetora. Essa molécula  se assemelha muito com a seqüência de CD28. As moléculas 

B7, presentes na superfície das APCs, ligam-se com mais avidez a CTLA-4, presente na 

superfície de células T, do que a CD28. A ligação de B7 a CTLA-4 emite um sinal 

inibitório à célula T ativada para que a resposta proliferativa seja efetivamente interrompida 

e para que seja produzida uma menor quantidade de IL-2, fator de crescimento para a célula 

T.( Gattinoni,2006; Abbas e Lichtman)  



 
 
 

A terapia usando o uso de anticorpos anti CTLA-4 ( Ipilimumabe e tremelimumabe) 

tenta reverter essa situação por diminuir os sinais inibitórios para células T e 

subseqüentemente aumentar o número de células T   levando a quebra da tolerância 

e a montagem de uma resposta antitumoral mais profunda. (Tarhini, 2010). 

As células tumorais podem produzir fatores supressores da resposta imune, como o 

fator transformador de crescimento tumoral (TGF-β) que também são capazes de inibir a 

proliferação dos LT e regula a sua apoptose e prejudica a apresentação de antígenos pelas 

APCs ( Aguiar, 2009) 

 

IFN – γ 

Muitos estudos têm sido conduzidos para dissecar o mecanismo pelo qual IFN – γ 

participa da rejeição tumoral. Experimentos com  Camundongos IFN – γ- knockout ou 

knockout para o receptor de IFN – γ  ou  ainda outras pesquisas envolvendo   neutralização 

de IFN – γ por anticorpos demonstraram que  de maneira geral, a capacidade antitumoral 

desses animais foi  severamente prejudicada. (Li et al, 2010) 

A evidência de que células T ativadas poderiam ser produtoras de IFN - γ também 

vêm de experimentos com células T adotivas. Após estimulação com antígenos tumorais 

específicos,  in vitro, e posterior transferência para os camundongos;  foram observados que 

os animais que receberam  células T  hábeis em produzir IFN – γ tiveram regressão no 

tumor em contraste com os que receberam células T com  pouca capacidade; porém , outros 

estudos recentes mostram que células T IFN – γ-deficientes  poderiam especificamente 

erradicar metástases pulmonares estabelecidas  quando transferidas para camundongos com 

tumor .  A possível ação tumoricida de IFN – γ  ocorre pela estimulação em diversas células 

imunes como NK, macrófagos, neutrófilos e linfócitos T e  conseqüente liberação de 

citocinas. O IFN – γ pode também inibir a angiogênese induzida pelo tumor destruindo 

vasos sanguíneos. Outro mecanismo seria provocar a expressão  de MHC nas células 

tumorais  aumentando o reconhecimento e a morte desta células por CTLs.  ( Li et al, 2010) 

 

 



 
 
 

Células NK 

Células NK são efetivas ao ataque contra células tumorais que deixam de expressar 

moléculas do MHC. Uma estratégia comum que o tumor utiliza-se para escape imune. As 

células NK também são capazes de reconhecer células tumorais opsonizadas por 

apresentam receptores para porção Fc de anticorpos. A lise ocorre por liberação de grânulos 

intracelulares das células NK causando a morte da célula alvo. Experimentalmente, animais 

geneticamente manipulados e nulizigotos para o gene da perforina são mais sensíveis a 

carcinógenos químicos,como o metilcolantreno, desenvolvendo tumores mais 

freqüentemente que os animais selvagens ; Essa abordagem experimental demonstra  que a 

vigilância imunológica por NKs e CTLs são importantes nas fases iniciais do processo de 

carcinogênese ( Chammas et al , 2001). 

Testes padrões para testar a imunocompetência frente a  antígenos tumor  de   alta 

malignidade não estão tão disponíveis  como aqueles testes  para avaliação das respostas 

imunes contra bactérias, antígenos virais ou fúngicos , uma vez que se trata geralmente de 

auto antígenos. Há indicações entretanto que a perda da competência imune é um fator de 

risco importante. Como por exemplo, tem sido observado  a queda da  atividade de células 

NK entre mulheres com câncer de mama. Fortes evidências relacionam células NK com a 

imunovigilância e atividade antitumoral .Outros estudos também demonstram que os 

membros de uma família com histórico de câncer apresentam níveis mais baixos de células 

citotóxicas naturais comparadas com os de indivíduos de uma família sem o histórico da 

doença. Essas pesquisas sugerem que entre os membros da  família afetada, as pessoas com 

menor atividade de células NK e células citotóxicas  podem estar em maior risco de 

desenvolver o câncer. (Whiteside, 2005) 

Outros fatores que podem diminuir a imunocompetência  são  a idade, a má 

nutrição, estresse, tabagismo , consumo excessivo de álcool,uso prolongado de 

medicamentos imunossupressores que levam a alterações mais ou menos pronunciada no 

sistema imunológico. Também a predisposição genética do individuo,  doenças auto imunes  

e  algumas infecções virais como hepatite, o vírus Epstein Barr, herpes ou infecções por 

vírus ou HIV estão sendo associados com o desenvolvimento de determinadas 

tipos de câncer. (Whiteside,2005) 



 
 
 

As células NK podem ser ativadas pelas Citocinas IL-2, IL-12, INF alfa, dando 

origem às células LAK (lynphokine activated Killer). Estas células possuem atividade 

citotóxica aumentada e apresentam maior espectro  de ação sendo capazes de lisar células 

resistentes a atividade NK ( Chammas, 2001) 

 

Anticorpos específicos 

Embora a imunidade celular seja, provavelmente, mais importante que os anticorpos 

na imunidade antitumoral, grande número de doentes com câncer produzem anticorpos 

contra antígenos tumorais.( INCA, 2002) 

Não está evidente  que estes anticorpos possam desempenhar um papel protetor 

contra o crescimento tumoral, in vivo. Embora  anticorpos específicos  contra antígenos 

tumorais facilitam o reconhecimento e destruição por células NK ou fagocitose por 

macrófagos ou ainda por ativação do complemento culminando na lise da célula tumoral. 

  A pesquisa de diferentes anticorpos presentes no soro de pacientes com tumor pode 

ser útil na determinação de alguns antígenos e trazer subsídios para o desenvolvimento de 

anticorpos terapêuticos com aplicação clínica. Protocolos experimentais exploram a 

utilização de anticorpos bi-especificos, isto é, com especificidade para dois antígenos 

diferentes. Os anticorpos poderiam ser também usados para o direcionamento de drogas 

e/ou radioisótopos.( Chammas, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4. Conclusão  

A imunoterapia tem como principal objetivo aumentar a defesa natural , ou seja, 

utiliza-se de estratégias que visam realçar  a própria resposta imune do indivíduo  contra o 

escape  tumoral.Têm sido estudadas diversas imunoterapias. Algumas envolvem: 

  Vacinação com anticorpos específicos anti-tumorais que levariam a lise 

complemento- dependente da célula tumoral ou dirigidos contra fatores de 

crescimento importantes para o tumor ; Esses anticorpos monoclonais 

recombinantes também poderiam destruir as células tumorias carreando um agente 

citoróxico conjugado. 

 Estudos sobre inibidores da angiogênese para impedir a irrigação do tumor;  

 Estudos sobre inibidores de metastases com a utilização de enzimas que impedem a 

degradação da matriz extracelular e portanto a invasão tumoral;  

 O uso de terapias gênicas;  

 Deleção de células T regulatórias no ambiente tumoral;  

 Ativação de células NK ; 

 Inibição de citocinas. Inibidores da IDO ou da sinalização intracelular dos 

receptores TGF beta e de outras citocinas imunossupressoras.  

 Alteração do balanço de citocinas no microambiente tumoral para permitir a 

ativação de células apresentadoras de antigenos e conseqüentemente o recrutamento 

de células efetoras como CTLs 

 Bloqueio de CTLA-4 etc  

                                      

Dessa maneira o estudo da biologia da célula neoplásica permite o conhecimento 

dos seus mecanismos bioquímicos e moleculares possibilitando novas abordagens 

terapêuticas. Portanto , é de fundamental importância as pesquisas básicas em modelos 

experimentais, os  ensaios clínicos e os estudos epidemiológicos para a compreensão do 

câncer. Espera-se das imunoterapias do futuro não somente estimular a imunidade 

antitumoral das células, mas oferecer a população terapias preventivas que possibilitem a 

sobrevivência de células imunes efetoras  e manutenção da memória de longa duração 

contra tumores.  (Torrezini e  Athanazio, 2008; Rabinovich et al , 2007; Whiteside,2005) 
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