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RESUMO 
 
OBJETIVOS 

Desenvolver um projeto para avaliação do perfil de ‘linfócitos que infiltram em tumor’ (TILs) no 

câncer de endométrio (CE), e correlacionar com o estadiamento, resposta terapêutica e sobrevida. 

METODOLOGIA: 

Foi realizada uma revisão na literatura sobre TILs e infiltrados inflamatórios intra e peritumoral 

em avaliações histológicas de CE. Verificou-se a possibilidade de correlacionar o tipo histológico com o 

prognóstico, com potencial utilização prática. O projeto foi construído com definição da equipe de 

trabalho, objetivos, metodologia, descrição dos aspectos éticos, cronograma e orçamento. Ao ser 

finalizado, foi submetido para aprovação ética e obtenção de auxílio financeiro. 

 

Figura1.(A) Proposta de padronização para quantificar TILs estromatosos. 
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Figura1.(B) Exemplo de infiltrado linfocitário intratumoral encontrado em carcinoma endometrial. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O projeto finalizado propõe correlacionar a presença e o padrão de apresentação de TILs, 

incluindo os linfócitos CD4, CD8, CD40, CD63 e CD140, com a resposta terapêutica, recorrência e 

sobrevida em CE. Serão utilizados como controle a detecção de proteína de morte celular programada 

1 (PD1) e seus ligantes 1 e 2 (PDL1 e PDL2). O estudo é do tipo coorte e utilizará amostras de tecido 

armazenadas no Laboratório de Patologia institucional. O cálculo do tamanho amostral fixou o nível 5% 

de significância (alfa=0.05) e o poder amostral em 80% (beta=0.20), resultando em 170 casos. Blocos 

histológicos de parafina de cirurgias ou biópsias com CE serão identificados, selecionados, marcados e 

direcionados para ensaios imuno-histoquímicos. As lâminas provenientes serão escaneadas e 

analisadas pelo software ImageJ. A análise estatística correlacionará o padrão de infiltrado, tipo de 

linfócito presente e expressão de marcadores com a idade, tipos histológicos, estadiamento, resposta 

terapêutica, recidiva e sobrevida. A associação entre as variáveis será testada pelos testes χ2 ou exato 

de Fisher, e a sobrevida será analisada pelo método de Kaplan-Meier e teste log-rank, e ainda por 

regressão de Cox. O projeto final foi revisado pelo grupo de pesquisadores e enviado ao CEP-Unicamp. 

A aprovação ética foi obtida em 17/4/2022 (CAAE: 53166821.7.0000.5404).  



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

 

O projeto foi submetido ao CNPq para avaliação de auxílio financeiro e contemplado na chamada 

nº 18/2021 - UNIVERSAL. O projeto encontra-se em execução, na fase de seleção dos casos e dos 

blocos histológicos. 

O estudo já foi iniciado, com a seleção dos casos e dos blocos histológicos finalizadas. 

Atualmente, o blocos de Tissue Microarray (TMA) estão prontos e aguardando o início das reações 

imuno-histoquímicas. 

  

CONCLUSÕES: 

O projeto foi finalizado, obteve as aprovações regulatórias, financiamento e iniciado. Serão avaliados os 

TILs, as proteínas PD1, PDL1 e PDL2 em CE e correlacionar com a resposta terapêutica e recorrência, 

com possibilidades de desdobramentos em novas pesquisas futuras. 

CAAE: 53166821.7.0000.5404 
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