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IMUNOTERAPIA NO TRATAMENTO DO CÂNCER, NOVAS ALTERNATIVAS 

DE TRATAMENTO 

RESUMO 

Uma célula sadia pode sofre mutações genéticas,se torna uma célula 

neoplásica,  cresce e se prolifera sem controle, formando uma massa tumoral. 

A ciência tem buscado uma maneira de reverter ou impedir esse processo.O 

tratamento que utiliza da capacidade do sistema imunológico em combater uma 

doença se chama imunoterapia. Atualmente estão sendo testadas novas 

técnicas de imunoterapia como o tratamento de câncer que utilizam de vacinas, 

inibidores de PD-1(Proteína de morte celular programada 1), terapia celular 

adotivas (ACT),células dendríticas, que recodificam a forma que esses 

antígenos tumorais se apresentam ao sistema imunológico, tornando o 

tratamento menos agressivo e especifico para cada tipo de câncer e 

paciente.Os dados foram reunidos como uma revisão literária que descreverá 

alguns métodos de imunoterapia,  demonstrará a sua importância para o meio 

cientifico e pacientes 

Palavras-chaves: Imunoterapia, câncer, sistema imunológico, neoplasias. 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, o câncer está entre as doenças com maiores taxas de morbidade 

e mortalidade no mundo. O câncer é uma doença onde as células sofrem 

mutações em seu DNA. Gerando assim os tumores. As neoplasias podem ser 

classificadas em benignas ou malignas, sendo as malignas capazes de 

produzir metástases (1). Acredita-se que o câncer é uma doença genética, mas 

que também pode estar ligado a fatores ambientais e ao estilo de vida (2). 

Atualmente estamos vivendo uma nova perspectiva para o tratamento do 

câncer que utiliza o sistema imunológico como principal arma contra essa 

doença. Essa nova alternativa se chama imunoterapia, existe um leque variado 

de pesquisas de como o sistema imune consegue atuar sobre as células 

tumorais, as técnicas podem utilizar de receptores de membrana celular, 

células linfóides, codificação genéticas de algumas células de defesa e vacinas 

contra genes tumorais específicos.(3) 

OBJETIVOS 



Este trabalho tem como objetivo descrever as técnicas de imunoterapia, bem 

como suas aplicações, como elas interagem com o tumor , e quais são as 

perspectivas para estes novos tratamentos e as vantagens para o paciente. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura sistemática de artigos 

científicos selecionados através da busca no banco de dados do Scielo, Google 

acadêmico, Pubmed e Lilacs. Utilizando as palavras chaves: Imunoterapia, 

câncer, sistema imunológico, neoplasias. 

DESENVOLVIMENTO 

O tratamento destas patologias se limitavam a quimioterapia, radioterapia e 

processos cirúrgicos. A partir dos anos 2000 ficou conhecido algumas 

propriedades gerais dos tumores como o seu potencial proliferativo ilimitado; 

sua auto-suficiência em sinais de crescimento; capacidade de evitar a 

apoptose; manutenção da angiogênese e habilidade de invadir novos tecidos e 

formar metástases (4). No século seguinte, observando que a formação do 

câncer não está ligada somente a esses seis fatores relacionados, e sim a mais 

4 fatores adicionados à lista que correlaciona a mutação das células ao 

metabolismo, a capacidade de escape do sistema imunológico, defeitos 

cromossomais, instabilidade gênica e processos inflamatórios.(5).Apesar dos 

avanços do estudo sobre o câncer  ainda há uma necessidade de desenvolver 

novas técnicas que causem menos danos e seja mais especifica para cada 

indivíduo e tipo de neoplasia, mesmo que para o tratamento seja utilizados os 

métodos tradicionais de maneira moderada.  

A imunoterapia consiste em utilizar de maneira efetiva o sistema imunológico 

para tratar o câncer, mas para que isso aconteça é necessário criar uma 

maneira que ele consiga evitar todos os escapes das células tumorais, assim 

tornar o tratamento bem-sucedido. Atualmente muitas técnicas estão sendo 

desenvolvidas e estudadas para que isso aconteça e possa ajudar milhares de 

pessoas que sofrem com a enfermidade.(6) Os métodos mais utilizados são a 

checagem de pontos de inibição, onde a célula neoplásica tenta se evadir do 

sistema imune, por produzir um receptor compatível,mas ele é bloqueado e as 

células T conseguem reconhecer os antígenos antitumorais. Imunoterapia com 

vacina,onde são desenvolvidos antígenos para as regiões codificantes e os 

genes expressos das células tumorais e administrado no paciente. 



Transferência de células adotivas,onde é rastreado linfócitos que capazes de 

reconhecer um tumor específico,assim eles são manipulados e melhorados 

para voltar ao paciente e aumentar a resposta do sistema imunológico. E uso 

de células dendríticas, onde as células estimulam e regulam os linfócitos T e 

tem a capacidade de modelar e reduzir o número de DCs ativadas ,tornado a 

resposta imunológica mais eficiente .(8) 

RESULTADOS PRELIMINARES  

A imunoterapia para o tratamento do câncer é uma modalidade em 

desenvolvimento, com alguns pontos a serem revisados quanto ao potencial de 

ação do tratamento em diferentes tipos de tumores. As combinações ou 

seqüenciamentos dessas terapias são bem amplas e devem possuir  mais de 

uma vias de proteção distinta com os tratamentos existentes e determinar uma 

programação ideal.(7) Também se faz necessário que essa combinação de 

imunoterapicos seja administrada em doses corretas e combinadas á 

radioterapias, quimioterapias  ou agentes com outros mecanismos de ação. 

As vantagens para meio cientifico é a possibilidade de ampliação dos 

conhecimentos na  área de tratamentos com as imunoterapias e a do paciente 

de usar esse tipo de tratamento é a ação mais especifica que ele traz e a 

possibilidade de reduzir os tratamentos mais agressivos as células . 
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