


Imuno-Oncologia 
Novo campo de conhecimento 

dentro da Oncologia 
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Breve histórico da Imuno-oncologia 
Opções no tratamento do câncer 
•  Cirurgia 

•  Radiação 

•  Quimioterapia 

•  Terapia-alvo 

•  Imunoterapia 
–  Imuno-oncologia: área do conhecimento que estuda a interação câncer-sistema imune 

–  Imunoterapia existe graças ao conhecimento da interação câncer-sistema imune 

–  Racional da Imuno-oncologia 

–  Como a Imunoterapia atua 

–  Sistema imunológico: resposta imune normal e supressão da imunidade induzida pelo tumor 

–  Imuno-oncologia e o futuro da imunoterapia em todos os tipos de tumor 

–  Tolerabilidade de terapias oncológicas 

–  Mudança de paradigma: avaliação de sobrevida e não mais de resposta clínica 

–  O que o futuro reserva para o tratamento do câncer? 

 

  

Tópicos 
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Primeiro uso da imunoterapia para controle de 
doença 

Primeira vez que um biológico foi testado em 
humanos para tratar o câncer  

Primeiro tratamento imuno-biológico foi aprovado 
para o câncer 

Centenas de estudos em imunoterapia em 
andamento 

1796 

1978 

1986 

2014 

Breve histórico da Imuno-oncologia 
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Opções no tratamento do câncer 

Cirurgia Radiação 

Terapias-alvo e 
citotóxicas 

Imunoterapia 

Cirurgia 
Modalidade de tratamento mais 
antiga e que pode ser definitiva, 
principalmente quando o tumor 

está em estágio inicial e em 
condições favoráveis para sua 

retirada 
 

Imunoterapia	  
Tratamento que utiliza o 
sistema imune do próprio 
corpo do paciente para 

atacar o câncer ao invés de 
combatê-lo diretamente 

Radiação 
Uso das radiações 

ionizantes para destruir ou 
inibir o crescimento das 
células anormais que 

formam um tumor 

Quimioterapia  
Tratamento que utiliza 

medicamentos potentes no 
combate ao câncer, com o 

objetivo de destruir, controlar 
ou inibir o crescimento das 

células tumorais 
 

Terapias-alvo  
Tratamento quimioterápico 
que tem um alvo molecular 

específico, que atua sobre um 
processo biologicamente 

importante, preferencialmente 
central na fisiopatologia do 

tumor 
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Imuno-oncologia: modalidade terapêutica 
emergente 

 
 
Nova modalidade terapêutica com grande potencial 
na luta contra os mais diversos tipos de câncer.  
Tem como finalidade fazer com que o sistema 
imunológico do paciente reconheça de forma cada 
vez mais efetiva e duradoura o tumor como estranho 
e o elimine.  
 
A transformação malígna presente nos tumores 
modifica as células de modo que o nosso sistema 
imunológico consiga reconhecê-las como estranhas 
e dispare uma resposta imunológica contra as 
mesmas.  
 
O tumor, por sua vez, possui vários mecanismos de 
escape, que fazem com que suas células não sejam 
reconhecidas pelo sistema imune ou, muitas vezes, 
produz substâncias que o iniba, permitindo assim 
seu crescimento. 

Cirurgia Radiação 

Terapias-alvo e 
citotóxicas 

Imunoterapia 
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www.clinicaltrials.gov. Acessado em Setembro/2014; NCCN Guidelines. Non-small cell lung cancer. V3.2014; Peters S, et al. Ann Oncol. 2012;23:vii56-vii64. 

Imunoterapia 

Ativa 
Projetada para atuar no próprio sistema imune 

Independente de 
antígeno 

Dependente de 
antígeno 

Aumento da função 
imune da célula 

Modulação da 
função do linfócito T 
(imuno-oncologia) 

Vacinas  
terapêuticas 

Anticorpos 
monoclonais    
Anti-tumor 

Adaptativa 

Passiva (adaptativa) 
Projetada para atuar no tumor, mecanismo imuno-

baseado  

Imunoterapia como parte da Imunooncologia 
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Fundamento da Imuno-oncologia 

1. Finn OJ, et al. Ann Oncol. 2012;23(suppl 8):viii6–viii9; 2. Eggermont A, et al. Ann Oncol. 2012;23(suppl 8):viii53–viii57. 

A base da Imuno-Oncologia é o conhecimento de como o câncer pode 
escapar do sistema imune e a melhor maneira de impedir que este escape 

aconteça, o que resultaria na identificação de um espectro de novas 
terapias1,2 

Utilização da capacidade 
natural do organismo em 

promover a destruição tumoral 
ao contrário dos tratamentos 

atuais que o atacam 
diretamente* 

Fundamento 

Atuação 

* Atuam diretamente no combate (tem como alvo o câncer ou no seu suprimento de sangue). 
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A imunoterapia atua por meio da 
administração de medicamentos 
que têm por função intensificar a 
resposta imune, estimulando a 

atividade de determinadas células 
(linfócitos T, por exemplo) pela 
interação com os receptores 

inibitórios da superfície celular. 

Como a Imunoterapia atua 

PD-1 

CTLA-4 

Receptores 
inibitórios 

Receptores 
ativadores 

TIM-3 

LAG-3 

Anticorpos 
antagonísticos 

Anticorpos 
agonísticos 

Estimulação do linfócito T 

CD28 

OX40 

CD137 

Linfócito T 

A imagem mostra apenas uma seleção de receptores/vias envolvidas 
Adaptado de Mellman I, et al. Nature 2011:480;481–489; Pardoll DM. Nat Rev Cancer 2012;12:252–264 



Linfócito 
T inativo 

Sistema imunológico: 
Resposta imune normal 
 

Activated 
T cell 

Normalmente, o sistema imune 
reconhece o câncer e inicia uma 
resposta para eliminá-lo. O 
sistema é altamente adaptado 
no combate contra o câncer, 
alterando e expandindo o seu 
ataque baseado nas mudanças 
tumorais (incluindo mutações). 

Esta é uma simplificação do funcionamento do sistema imunológico 

MHC 

Receptor 

Célula apresentadora de antígeno 
(APC) 

Linfócito T ativado 

Liberação de antígenos 
pelo tumor 

1	  

Ativação dos linfócitos T pelas 
células apresentadoras de 

antígenos  (APCs) contendo 
células do tumor 

2	  

Proliferação, migração e ataque ao tumor pelos linfócitos T, que 
o reconhecem através dos antígenos de superfície 

apresentados anteriormente pelas APCs 

3	  

Linfócito 
T inativo 

Linfócito 
T inativo Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

l 

Linfócito 
T ativado 

Célula 
apresentadora 

de antígeno 
(APC) 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado Activated 

T cell 

Linfócito 
T ativado Linfócito 

T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado Linfócito 

T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Tumor	  

Em situações normais, o sistema 
imune reconhece o câncer e ativa uma 

resposta contra ele. 
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Adaptado de Abbas AK, 2013 



Supressão da imunidade induzida pelo tumor 
O câncer pode esquivar-se do sistema imune ao diminuir a proliferação dos linfócitos T e ao promover a 

inativação dos mesmos.  

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T 

inativado 

Linfócito 
T 

inativado 

Linfócito 
T 

inativado Linfócito 
T 

inativado 

Linfócito 
T 

inativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T 

inativado Linfócito 
T 

inativado 

Linfócito 
T 

inativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Linfócito 
T ativado Linfócito 

T ativado 

Linfócito 
T ativado 

Inactive 
T cell 

Linfócito 
T 

inativado 

Linfócito 
T 

inativado 

Linfócito 
T 

inativado 

Linfócito 
T 

inativado Linfócito 
T 

inativado 

Linfócito 
T 

inativado 

Inativação dos linfócitos T 

Inibição da proliferação dos 
linfócitos T 

Célula 
apresentadora 

de antígeno 

Tumor	  

Os tumores inativam a resposta 
imune de diferentes maneiras 
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Esta é uma simplificação do funcionamento do sistema imunológico Adaptado de Abbas AK, 2013 



Essa é uma simplificação do funcionamento do sistema imunológico 

A supressão da resposta tumoral é proveniente da intervenção em pontos de controle, que bloqueiam a 
resposta imune em diferentes vias. 

Supressão da imunidade induzida pelo tumor 

Célula	  
apresentadora	  de	  

an4geno	  

Linfócito 
T inativo 

Linfócito 
T inativo 

Linfócito 
T inativo 

Linfócito 
T inativo 

Linfócito 
T inativo 

Linfócito 
T inativo 

Linfócito 
T inativo 

Linfócito 
T inativo 

Tumor	  

Os tumores exploram as vias de 
receptores específicos e 

inativam a resposta imune em 
diferentes pontos de ativação 
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Adaptado de Abbas AK, 2013 



Existe	  um	  grande	  número	  de	  pesquisas	  em	  Imunoterapia	  relacionadas	  aos	  tumores	  sólidos	  e	  hematológicos	  

O futuro da Imunoterapia 

Para	  mais	  informações:	  hFps://clinicaltrials.gov/	  
	  	  	  	  

Tipo de tumor 
Células imunes 

infiltradas relatadas 
 

 
Evidência de 
supressão do 

sistema de defesa 
associada ao 

tumor 
 

Interações entre o 
sistema imune e o 
tumor: conhecer 

para correlacionar 
com Programas 

Clínicos 
 

Bexiga ü ü ü 

Mama ü ü ü 

Colorretal ü ü ü 

Esofageal ü ü ü 

Gástrico ü ü ü 

Cabeça e pescoço ü ü ü 

Hepatocelular ü   ü 

Leucemia   ü   

Pulmão ü ü ü 

Linfoma   ü   

Melanoma ü ü ü 

Ovariano ü ü ü 

Pancreático ü ü ü 

Próstata ü ü ü 

Carcinoma de célula 
renal ü ü ü 
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Tolerabilidade de terapias oncológicas 

Diferente espectro de eventos adversos em cada modalidade 

Quimioterapia 
 

Alvo 
Células que se dividem rapidamente 

 
Eventos adversos 

Diversos, dada a não especificidade 
da terapia 

Terapias-alvo 
 

Alvo 
Moléculas específicas envolvidas no 

crescimento e na progressão 
tumoral 

 
Eventos adversos 

Refletem a natureza específica do 
tratamento 

Imunoterapia 
 

Alvo 
Sistema imune 

 
 

Eventos adversos 
Geralmente são imunorrelacionados 

Alguns dos eventos adversos com imunoterápicos podem ser semelhantes aos observados em outras terapias 

Eventos adversos podem ter diferentes etiologias e manejo  
Por exemplo, diarreia/colite, fadiga, rash/prurido, endocrinopatias 

 
 

American Cancer Society. Treatment types http://www.cancer.org/; Topalian SL, et al. N Eng J Med 2012;366(26):2443–2454 and oral presentation at ASCO 2013: J Clin Oncol 
2013;31(15_suppl):abstract 3002; Hamid O, et al. N Eng J Med 2013;369:134–144. 
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Mudança de paradigma: avaliação de sobrevida e 
não mais de resposta clínica 

Hipótese que ilustra um conceito científico e não dados clínicos disponíveis até o momento. 
Os gráficos não têm a intenção de prever o que pode ser realmente observado em estudos clínicos. 

1. Adaptado de Ribas A, apresentado no WCM, 2013; 2. Ribas A, et al. Clin Cancer Res 2012;18:336–341; 3. Drake CG. Ann Oncol 2012;23(suppl 8):viii41–viii46. 

Terapia tradicional 
Terapias-alvo 
Imunoterapia 
Combinações/sequenciamento/seleção de biomarcador 

So
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a 
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So
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iv
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a 

Tempo 

? 

Tratamento hoje Possibilidade no futuro 
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O que o futuro reserva para o tratamento do 
câncer? 

Avaliação de  
combinações: 

Quimioterapia 
Radioterapia 

Agentes de terapia-alvo 
Outras Imunoterapias 

Imuno-oncologia 

Novos alvos 
Terapêuticos 

Alcance a todos os 
tipos de câncer 

Otimização 
Preditores de resposta às  
terapias 
Esquema de tratamento 
(sequenciamento/ 
combinação de drogas) 
Novas avaliações de 
resposta 
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