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ABSTRACTS/RESUMOS
BOLSAS 2018/2019

A imunoterapia com inibidores dos “imune checkpoints” é uma abordagem 
revolucionária no tratamento do cancro. No entanto, muitos pacientes não 
respondem à terapia. Muitas vezes a terapia falha porque as células tumorais não 
são suficientemente imunogénicas ou devido à presença de outros mecanismos 
imunossupressores no microambiente tumoral (TME). Para gerar respostas 
eficazes, é fundamental selecionar doentes que beneficiem da terapia, mas 
também descobrir novos compostos que possam bloquear os outros mecanismos 
supressores. Recentemente, desenvolvi um ensaio que se baseia no transplante 
de células tumorais humanas para larvas de peixe-zebra, os xenotransplantes 
de peixe-zebra (zPDX) "Avatares". Este ensaio, à semelhança dos antibiogramas 
para antibióticos, foi desenvolvido para testar in vivo a melhor combinação de 
quimioterapia para cada doente, num contexto de medicina personalizada. 
Durante este trabalho, descobri que as células tumorais humanas conseguem 
comunicar com o sistema imune inato do peixe-zebra. Observei que alguns tumores 
humanos são rejeitados enquanto outros são aceites e parecem induzir um TME 
supressivo, que bloqueia a rejeição do tumor. Neste momento compilámos uma 
lista de células tumorais humanas que formam tumores e outras que são rejeitadas 
pelo sistema imune do peixe. Esta interação entre espécies sugere que algumas 
células tumorais humanas são reconhecidas e eliminadas enquanto outras células 
expressam sinais que lhes permitem evadir/suprimir o sistema imune inato. Neste 
projeto, propomos desvendar as vias de sinalização conservadas que controlam 
a rejeição e a aceitação dos tumores, de forma a revelar assinaturas moleculares 
dos dois processos usando sequenciação de RNA (RNAseq) e “cytokine arrays”. 
Além disso, uma vez que a rejeição dos tumores pode ser uma indicação do 
estado imunogénico das células, usarei essas assinaturas para correlacionar 
com a resposta de doentes à imunoterapia. Mais, a identificação das vias de 
sinalização relevantes na rejeição do tumor poderá levar a novas terapias para 
serem combinadas com imunoterapia. 

Rita Fior (Fundação Champalimaud)

“MOLECULAR MECHANISMS OF INNATE IMMUNE EVASION 
AND REJECTION”
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BOLSAS 2018/2019

Os gliomas são os tumores cerebrais letais mais comuns em adultos. Em 2016, a 
Classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu pela primeira vez dois 
biomarcadores moleculares no seu diagnóstico: as mutações IDH e a codeleção 1p/19q. 
No entanto, são necessários novos biomarcadores e alvos terapêuticos. Nesse contexto, 
as mutações PIK3CA foram descritas como eventos truncais em glioblastomas (GBM), 
sugerindo que este pode ser um alvo terapêutico promissor.

Neste projecto, propusemos estudar o impacto clínico das mutações PIK3CA em gliomas 
difusos, nomeadamente na estratificação molecular, diagnóstico, prognóstico e resposta 
à terapêutica. Além disso, pretendemos investigar o efeito da inibição farmacológica 
de PIK3CA in vitro em modelos celulares de GBM, isoladamente e em combinação com 
temozolomida.

Iniciámos este projecto com a reorganização da coorte de gliomas em estudo de 
acordo com a Classificação OMS de 2016, o que resultou numa base de dados com 
394 amostras bem caracterizadas, oriundas de doentes adultos tratados entre 2011 e 
2016 no Instituto Português de Oncologia Lisboa Francisco Gentil (IPOLFG). Verificámos 
que a classificação da OMS de 2016 melhorou a precisão do diagnóstico e prognóstico 
dos gliomas difusos, embora os biomarcadores disponíveis não sejam suficientes.

Adicionalmente, avaliámos o impacto da deleção do gene PTEN, que se associou 
a pior prognóstico nos astrocitomas IDH-wildtype e a melhor prognóstico nos  
GBM IDH-wildtype. A metilação do gene MGMT foi identificada como fator de 
bom prognóstico e preditivo de resposta a quimioterapia nos GBM IDH-wildtype. A 
amplificação do EGFR e as mutações TERT não tiveram impacto no prognóstico. 

Posteriormente, analisámos o estado mutacional PIK3CA nos subgrupos moleculares 
de glioma. As mutações nos exões 10 e 21 do PIK3CA, os principais hotspots deste 
gene, foram avaliadas na coorte do IPOLFG e em 592 GBM do Cancer Genome Atlas 
(TCGA). As mutações hotspot do PIK3CA foram mais frequentes em oligodendrogliomas 
e astrocitomas IDH-wildtype. As frequências foram semelhantes nos GBM IDH-mutados e 
IDH-wildtype em ambas as coortes. As mutações H1047R e E542K foram as mutações 

Ana Luísa Azevedo (IPOLFG)

“PIK3CA MUTATION IN GLIOMAS: CLINICAL IMPACT AND 
PHARMACOLOGICAL INHIBITION”
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hotspot do PIK3CA mais comuns. Além disso, 3 variantes patogénicas não descritas 
previamente foram encontradas no exão 20 do PIK3CA. Em nenhuma das coortes 
estudadas, estas mutações tiveram valor de prognóstico independente dos fatores de 
prognósticos já conhecidos. 

Quanto à associação entre alterações no PIK3CA e noutros genes da via PI3K, 
observámos que as mutações PIK3CA co-ocorreram com deleções do PTEN e/ou 
amplificações do EGFR nos gliomas mais agressivos, reforçando a importância desta via 
de sinalização.

Em seguida, verificámos que as mutações PIK3CA se mantiveram ao longo da 
progressão dos gliomas, mesmo quando os doentes foram submetidos a tratamentos, 
sugerindo que podem ter um papel importante na subsistência destas neoplasias. 
Mostrámos, pela primeira vez, a relação entre estas mutações e o microambiente 
imunológico, ao observarmos um aumento significativo de infiltração de células T CD8+ 
nos gliomas de baixo grau com mutações PIK3CA.

Finalmente, investigámos o impacto das mutações E545K e H1047R na agressividade 
de modelos celulares de glioma. Após transfecção de uma linha de GBM  U87MG, 
verificámos que a presença de mutações PIK3CA não alterou as capacidades de 
proliferação, migração ou invasão desta linha. Relativamente à inibição farmacológica 
alpelisib (um inibidor específico de PIK3CA), verificámos que a presença de mutações 
PIK3CA não alterou a sensibilidade das células U87MG ao tratamento com alpelisib. 

No futuro, estes resultados deverão ser validados noutras linhas celulares de gliomas, 
e os mecanismos de resistência a este fármaco deverão ser estudados nestas neoplasias.

BOLSAS 2018/2019

Ana Luísa Azevedo (IPOLFG)

“PIK3CA MUTATION IN GLIOMAS: CLINICAL IMPACT AND 
PHARMACOLOGICAL INHIBITION”

ABSTRACTS/RESUMOS

› ÍNDICE › PROGRAMA



9

O cancro da mama continua a ser mundialmente uma das principais causas de 
morte em  mulheres. A quimioterapia neoadjuvante (QTN) é o tratamento habitualmente 
usado em doentes com cancro da mama localmente avançado. Este tratamento, que é 
realizado antes da cirurgia, potencialmente possibilita uma cirurgia mais conservadora 
do tecido mamário. No entanto mais de 50% das doentes não responda a esta 
terapêutica, podendo evoluir para formas mais graves da doença. Para direcionar mais 
rapidamente as doentes não-respondedoras para tratamentos mais eficientes, evitando 
a sua exposição a elevadas doses de toxicidade sem um claro benefício, é urgente 
encontrar biomarcadores fiáveis preditivos da resposta ao tratamento convencional e 
estabelecer terapias alternativas. 

Recentemente, reportámos que para a QTN ter sucesso, é essencial que à partida 
estejam presentes no microambiente tumoral linfócitos T citotóxicos (LTCs) a expressar 
elevados níveis da molécula HLA-DR. Sugerimos então que os LTCs HLA-DR+ podem 
funcionar como biomarcador da resposta à QTN, cuja avaliação na biopsia ou no 
sangue pode vir a ser uma ferramenta útil para ajudar os clínicos no processo de decisão 
terapêutica. Tendo por base este estudo inicial, estamos agora a conduzir um estudo 
de validação numa coorte independente de forma confirmar o valor preditivo deste 
biomarcador. Embora este estudo ainda esteja a decorrer, as 23 biópsias analisadas 
até agora confirmam os resultados iniciais. Considerando todos os dados já analisados, 
do primeiro e do segundo coorte, conseguimos já estabelecer um modelo robusto da 
probabilidade de um doente responder ou não à QTN, aplicável a todos os subtipos de 
cancro da mama. Adicionalmente, recorrendo a modelos 3D, que estabelecemos com 
base em linhas celulares de cancro da mama e células imunes dos doentes, demonstrámos 
as propriedades anti-tumorais dos LTCs HLA-DR+ e corroborámos in vitro os resultados 
clínicos. 

Considerando então que a presença destes LTCs HLA-DR+ são fundamentais para a QTN 
funcionar, queremos agora explorar como aumentar a sua presença no microambiente 
tumoral, de forma a ter opções terapêuticas alternativas para oferecer aos doentes não-
respondedores.

BOLSAS 2019/2020

Guadalupe Cabral (CEDOC – NMS – UNL)

“DISSECTING THE PREDICTIVE AND THERAPEUTIC VALUE OF 
HLA-DR-EXPRESSING CYTOTOXIC T LYMPHOCYTES IN BREAST 
CANCER”
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Pretendemos então usar a plataforma 3D que desenvolvemos, para fazer um screening 
de várias estratégias (anticorpos monoclonais ou moléculas imunomoduladoras), que 
levem ao aumento a expressão de HLA-DR nos LTCs, tornando estas células mais ativas 
e funcionais, logo mais capazes de ajudar os agentes quimioterapêuticos a eliminar as 
células tumorais.

Para melhor compreendermos o papel destes LTCs HLA-DR+, estamos também a 
realizar uma exaustiva caracterização destas células, através da avaliação de outros 
marcadores de superfície e de algumas moléculas transcritas, que nos poderão ajudar 
a perceber qual o perfil com maior potencial terapêutico. Devido às suas propriedades 
citotóxicas contra as células tumorais,  estamos ainda a otimizar um método de expansão 
ex vivo das CTLs com elevada expressão de HL-DR (isoladas a partir do sangue dos 
doentes) com vista à sua futura utilização em protocolos de imunoterapia celular adotiva, 
em combinação com a quimioterapia convencional ou outras imunoterapias. Esperemos 
que este trabalho seja um importante contributo para melhorar o tratamento do cancro 
da mama e aumentar a taxa de sobrevivência das doentes com esta doença. 

BOLSAS 2019/2020

Guadalupe Cabral (CEDOC – NMS – UNL)

“DISSECTING THE PREDICTIVE AND THERAPEUTIC VALUE OF 
HLA-DR-EXPRESSING CYTOTOXIC T LYMPHOCYTES IN BREAST 
CANCER”

ABSTRACTS/RESUMOS
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A imagiologia de fluorescência está a ganhar cada vez mais relevância na deteção 
precoce do cancro, pois permite uma melhor resolução e sensibilidade que outras 
técnicas de imagiologia. Para além disso, o custo desta técnica é relativamente reduzido, 
permitindo a sua aplicação em países menos desenvolvidos e reduzir, assim, as diferenças 
entre países ricos e pobres em termos de mortalidade associada ao cancro. Contudo, 
ainda existem problemas, tais como dispersão de luz e autofluorescência, que limitam 
a sensibilidade e resolução desta técnica, especialmente em cenários de microscopia. 
A imagiologia com resolução temporal poderia resolver estas limitações, mas requer 
a utilização de sondas fosforescentes, geralmente baseadas em complexos de metais 
pesados que podem ser tóxicos, têm baixa estabilidade e apresentam um custo elevado. 
Para solucionar este problema, este projeto pretende utilizar sondas com Fluorescência 
Retardada Ativada Termicamente (FRAT), um novo tipo de emissão longa que tem sido 
explorada no desenvolvimento de novos OLEDs de alta eficiência. Para além do longo 
tempo de vida necessário para a imagiologia com resolução temporal, este tipo de 
sondas é altamente sensível à temperatura e à concentração de oxigénio locais, tirando 
partido do ambiente hipertérmico e hipóxico de muitos tumores. Contudo, devido à sua 
baixa eficiência e solubilidade em meio aquoso, estas sondas não são aplicadas em 
imagiologia de fluorescência. Para colmatar estas limitações, este trabalho irá encapsular 
estas sondas nanomateriais de sílica e poliméricos. Esta estratégia permite, por um lado, 
melhorar a eficiência da luminescência fornecendo uma matriz rígida e de polaridade 
adequada às sondas fluorescentes, e por outro, ultrapassar as limitações de solubilidade 
usando nanopartículas como transportes direcionáveis. Os resultados esperados para 
este projeto poderão representar um avanço muito significativo na área da deteção de 
tumores por técnicas de imagiologia.

Nos primeiros doze meses deste projecto, o objectivo de desenvolver nanomateriais 
que exibem FRAT em meio aquoso foi cumprido com duas estratégias distintas. Numa 
primeira abordagem, nanopartículas de sílica foram funcionalizadas com um derivado 
de fluoresceína com emissão FRAT. Após ajuste da polaridade da matriz de sílica das 
partículas, foi possível detectar esta emissão em suspensões aquosas destas partículas. 
No entanto, estes nanomateriais demonstraram baixa sensibilidade à concentração de 

BOLSAS 2019/2020

João Avó (IST)

“TAFENDIT – THERMINALLY ACTIVATED DELAYED FLUORESCENCE 
EMITTING NANOMATERIALS FOR DETECTION AND IMAGING OF 
TUMOURS”
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BOLSAS 2019/2020

João Avó (IST)

“TAFENDIT – THERMINALLY ACTIVATED DELAYED FLUORESCENCE 
EMITTING NANOMATERIALS FOR DETECTION AND IMAGING OF 
TUMOURS”

ABSTRACTS/RESUMOS

oxigénio e uma citotoxicidade considerável, que limita a sua aplicabilidade em estudos 
biológicos. Com o objectivo de simplificar o método de preparação de nanomateriais, 
melhorar as propriedades ópticas e aumentar a biocompatibilidade, uma segunda 
estratégia baseada em nanopartículas poliméricas foi desenvolvida. Um composto 
hidrofóbico com FRAT foi adsorvido em nanopartículas de poliestireno comerciais, 
permitindo a detecção de FRAT em suspensões aquosas. Os nanomateriais obtidos exibiram 
uma maior sensibilidade à concentração de oxigénio, com um aumento significativo da 
sua emissão em condições anaeróbicas. Para além disso, a sua biocompatibilidade e 
internalização celular melhorou consideravelmente em comparação com as partículas 
de sílica. 

Estes resultados podem ser consultados em duas publicações recentes:

• Frontiers in Chemistry, 2020, doi: 10.3389/fchem.2020.00404.

• Materials Science and Engineering: C, 2020, doi: 10.1016/j.msec.2019.110528.

› ÍNDICE › PROGRAMA



13

O melanoma é responsável por mais de 60 mil mortes anuais em todo o mundo, e 
todos os anos são diagnosticados cerca de 290 mil casos. A imunoterapia revolucionou o 
tratamento do melanoma, criando novos desafios na gestão dos doentes, nomeadamente 
a necessidade urgente de biomarcadores. 

Nos estadios precoces, especialmente no estadio III, o tratamento é desafiante uma 
vez que pouco se sabe sobre fatores de prognóstico. Apesar da ulceração tumoral, da 
espessura do tumor e do envolvimento ganglionar serem reconhecidos como fatores 
de risco, são insuficientes na identificação dos doentes com maior risco de progressão 
sistémica.  

Nos doentes com melanoma metastático, a imunoterapia trouxe ganhos significativos 
na sobrevivência global de doentes tratados com inibidores do checkpoint (anti-PD-1 
e anti-CTLA4). Contudo, nem todos os doentes respondem à imunoterapia e, entre os 
respondedores, alguns desenvolvem resistência secundária, não sendo possível identificar 
precocemente os respondedores.

Considerando o ambiente tumoral, o CCL2, ligando do CCR4 presente nas células 
de melanoma, recruta monócitos, que irão infiltrar a massa tumoral, diferenciando-se 
em macrófagos associados ao tumor (TAMs), que promovem a agressividade tumoral 
e que têm sido associados a um pior prognóstico. Os TAMs libertam CCL17 e CCL22, 
que através da ativação de CCR4, induzem a migração de células T reguladoras 
(Tregs), que desempenham um papel central na imunossupressão, no desenvolvimento 
da tolerância imunológica e no escape das células tumorais. As Tregs estão presentes 
em grande quantidade no ambiente tumoral e a sua depleção altera o microambiente 
tumoral passando da imunossupressão para a imunoativação. As Tregs expressam na 
sua superfície diversos marcadores, entre eles o CCR4 e o PD-L1. A sobre-expressão de 
CCR4 tem sido associada a um pior prognóstico em vários tipos de cancro. 

O nosso primeiro objetivo é a avaliação do valor prognóstico do CCR4 e dos 
seus ligandos (CCL17, CCL22 e CCL2), bem como da infiltração tumoral por Tregs e 
macrófagos em doentes com melanoma.  Para responder a esta questão iremos utilizar 

BOLSAS 2020/2021

Sofia Cristovão Ferreira (IPOLFG)

“IMMUNE MICROENVIRONMENT IN MELANOMA: CLINICAL 
IMPACT OF REGULATORY T CELLS AND TUMOR-ASSOCIATED 
MACROPHAGES IN PROGNOSIS AND RESPONSE TO THERAPY”
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Sofia Cristovão Ferreira (IPOLFG)

“IMMUNE MICROENVIRONMENT IN MELANOMA: CLINICAL 
IMPACT OF REGULATORY T CELLS AND TUMOR-ASSOCIATED 
MACROPHAGES IN PROGNOSIS AND RESPONSE TO THERAPY”

BOLSAS 2020/2021

biópsias tumorais (de tumores primários e metástases ganglionares) e amostras de 
sangue periférico de doentes em diferentes estadios da doença. No tecido tumoral, 
analisaremos os níveis de CCR4, CCL17, CCL22 e CCL2 a e infiltração por células T e 
por macrófagos. Nas amostras de sangue iremos avaliar as células T circulantes. Estes 
dados moleculares serão depois comparados com os outcomes clínicos, nomeadamente 
com a sobrevivência global e a sobrevivência livre de progressão, de forma a identificar 
marcadores de prognóstico. Será também feita a comparação entre os resultados 
moleculares e as características histológicas reconhecidas como fatores de risco, de 
forma a identificar uma possível associação entre os marcadores em estudo e os fatores 
de risco considerados atualmente na prática clínica.

O nosso segundo objetivo é a avaliação do potencial dos ligandos de CCR4 e 
das Treg circulantes como biomarcadores de progressão de doença e de resposta à 
imunoterapia em doentes com melanoma metastático. Para responder a esta segunda 
questão serão colhidas amostras sequenciais de sangue de doentes sob imunoterapia, 
antes do início e durante o tratamento. As amostras serão depois utilizadas para avaliar 
as células T e as citoquinas (CCL17, CCL22 e CCL2) circulantes. Será feita uma análise 
para correlacionar os níveis destes potenciais biomarcadores circulantes com a resposta 
à imunoterapia.
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O cancro é uma das principais causas de mortalidade em todo o mundo e a sua taxa 
global de incidência tem aumentado nos últimos anos. A terapia oncolítica é uma nova 
abordagem promissora para o tratamento do cancro que surgiu nas últimas décadas. 
Com o primeiro vírus oncolítco (VO) a obter a aprovação da FDA dos EUA, o interesse 
na viroterapia oncolítica aumentou bastante. Enquanto uma infeção viral pode promover 
a lise diretamente das células tumorais, a resposta imune resultante será gerada não 
apenas para os antigénios virais, mas também para os antigénios das células tumorais. 
No entanto, apesar do extenso trabalho de investigação, um grande desafio enfrentado 
pelos VOs é a sua limitada eficácia contra tumores sólidos, baixo direcionamento para os 
tumores e pouca estimulação imunológica. O desenvolvimento de VOs com propriedades 
melhoradas pode assim, aumentar o seu potencial. Recentemente, a associação entre 
partículas de sílica e vírus mostrou-se bastante promissora. O encapsulamento do 
adenovírus numa camada de sílica melhorou a entrega de genes, reduzindo a acumulação 
e a imunogenicidade do fígado, contrariando assim algumas das barreiras associadas à 
terapia oncolítica. Esses resultados motivaram-nos a desenvolver revestimentos de sílica 
com resposta a estímulos. O capsídeo viral não modificado pode então ser revelado 
após a desintegração do revestimento de sílica em resposta ao microambiente do tumor. 
VOs responsivos ao microambiente tumoral dependem das características fisiológicas 
gerais encontradas em todos os tumores, oferecendo assim uma abordagem universal 
para a terapia contra o cancro. Além disso, o revestimento de sílica pode ser facilmente 
funcionalizado com moléculas de direcionamento ativo, como ácido fólico ou glúcidos. 
Este projeto é oportuno, uma vez que apenas recentemente o revestimento de capsídeos 
virais com sílica demonstrou ser promissor na viroterapia oncolítica e, consequentemente, 
muitas questões que impedem todo o seu potencial não foram totalmente abordadas.
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NOTAS EXPLICATIVAS

NRS-LPCC  
Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro 

IPOLFG  
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil

FMUL  
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

CEDOC – NMS – UNL  
Centro de Estudo de Doenças Crónicas – Faculdade de Ciências Médicas  
– Universidade Nova de Lisboa  

IST  
Instituto Superior Técnico
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