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A estatística é aterradora: uma em cada duas pessoas 
vai ter cancro. Por ano, a doença mata mais de 8 milhões 
em todo o mundo. Por isso, a comunidade científica 
procura novas formas de enfrentar um inimigo velho.  
A mais promissora? O próprio sistema imunitário
TEXTO NELSON MARQUES
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T
odos os anos, entre o final de maio e o início de ju-
nho, mais de 30 mil profissionais de saúde de todo 
o mundo, metade dos quais médicos e investiga-
dores, reúnem-se durante cinco dias em Chicago, 
nos Estados Unidos, naquele que é o maior palco 
internacional para a apresentação de resultados de 
investigações na área do cancro: o congresso da 
ASCO, a Sociedade Americana de Oncologia Clíni-
ca. E, todos os anos, por esta altura, meios de co-
municação de todo o mundo enchem-se de man-
chetes gordas — não raras vezes irresponsáveis e 
enganadoras — sobre novas terapias para vencer a 
doença, que em muitos casos não cumprirão as ex-
pectativas criadas. A semântica é bem conhecida 
dos 14 milhões de pessoas diagnosticadas com can-
cro a cada ano. Avanço! Revolução! Milagre! Cura! 
Nem as publicações de referência escapam ao canto 
de sereia dos profissionais de relações públicas ao 
serviço das grandes farmacêuticas. Em 2013, dois 
meses antes do encontro da ASCO, a “Time” escre-
veu em letras maiúsculas na capa: “COMO CURAR 
O CANCRO”. Por baixo, um asterisco para o subtí-
tulo “Sim, agora é possível, graças a equipas-ma-
ravilha de combate ao cancro que estão a conseguir 
melhores resultados mais depressa”. O trabalho foi 
publicado a 1 de abril, mas era para levar a sério. 
Choveram críticas de todos os lados. Não admi-
ra. O que estava escrito na capa era uma mentira 
descarada. Porque, apesar de todos os avanços no 
tratamento de vários tipos de cancro, a capacida-
de de tratar tumores sólidos em estado avançado 

continua insuficiente. Não há semântica que resista 
à frieza da realidade.

O problema com as expectativas irrealistas é 
que são como a história de Pedro e o Lobo: a dada 
altura, torna-se difícil acreditar até nos avanços 
mais concretos. E são sobretudo cruéis para os pa-
cientes, frustrados pela ilusão de uma cura que, 
muitas vezes, não chegará. Por isso, a aposta de 
investigadores e médicos tem sido criar condições 
para que o cancro avançado possa ser tratado, cada 
vez mais, como uma doença crónica: travar a sua 
progressão e dar mais anos e mais qualidade de 
vida aos pacientes. Apesar de nem sempre ao ritmo 
desejado, as últimas décadas trouxeram progressos 
significativos. Os tratamentos evoluíram, os fárma-
cos tornaram-se menos tóxicos e apresentam me-
lhores resultados, os pacientes vivem mais tempo 
e com mais qualidade. Estamos hoje muito melhor 
do que há alguns anos, mas também é verdade que 
vamos perder mais de 8 milhões de pessoas este 
ano devido à doença. Ainda há muito a fazer.

O que nos leva de volta a Chicago. A estrela 
do encontro da ASCO, que terminou no início do 
mês, foi a imunoterapia, que muitos dizem inau-
gurar “uma nova era” no tratamento do cancro, 
um avanço tão revolucionário como foi a chegada 
da quimioterapia nos anos 40. Ao contrário desta, 
que procura impedir as células cancerígenas de se 
dividirem e destruírem os tecidos, a imunoterapia 
usa as defesas do sistema imunitário para atacar 
as células tumorais, como fariam, por exemplo, 
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com um vírus. O conceito não é novo, mas duran-
te décadas as grandes farmacêuticas mostraram 
pouco interesse, focando-se noutras abordagens 
que poderiam gerar mais lucros. Renasceu agora, 
com as limitações reconhecidas nos tratamentos 
convencionais.

Na génese da terapia está o facto de o cancro — 
ao contrário de outras doenças — não ser um inva-
sor. Consiste em células do próprio organismo que 
cresceram anormalmente, pelo que o sistema imu-
nitário não as reconhece como externas e, por isso, 
não as ataca. Isso acontece porque os tumores são 
capazes de se camuflar, produzindo diferentes pro-
teínas na sua superfície que fazem com que o sis-
tema imunitário acredite que são células normais. 
A imunoterapia pretende restituir essa capacida-
de, ensinando o sistema imunitário a reconhecer 
e destruir as células cancerígenas, até eliminar o 
cancro por completo. “É, sem qualquer dúvida, o 
avanço mais importante na oncologia nos últimos 
anos”, garante o investigador português Caetano 
Reis e Sousa, diretor do Laboratório de Imunologia 
do Instituto Francis Crick, em Londres.

MUDANÇA DE PARADIGMA
Um dos avanços mais significativos, nota Paulo 
Cortes, diretor do Serviço de Oncologia do Hos-
pital dos Lusíadas e vice-presidente da Socie-
dade Portuguesa de Oncologia, foi o desenvol-
vimento do conceito de “terapia alvo”, fárma-
cos desenvolvidos com o objetivo de controlarem 

e impedirem o crescimento e a proliferação das 
células tumorais mediante, por exemplo, o blo-
queio seletivo de recetores presentes na membra-
na celular dos tumores. “Estes fármacos vieram 
trazer progressos espantosos no tratamento do 
cancro, nomeadamente em subgrupos de doen-
tes onde é possível identificar um alvo terapêu-
tico”, como o cancro da mama HER2 positivo. 
Entre estas promissoras terapias-alvo estão os an-
ticorpos monoclonais, que atuam sobre as proteí-
nas presentes na membrana dos tumores de modo 
a soltar o travão que estas exercem sobre o sistema 
imunitário. O maior entusiasmo no encontro da 
ASCO foi provocado pelos resultados de um ensaio 
clínico para o tratamento do melanoma metas-
tizado, a forma mais agressiva de cancro da pele, 
que combinou dois anticorpos monoclonais: o ipi-
limumab, já aprovado para este tipo de tumores, e 
um novo fármaco, o nivolumab. A associação dos 
dois fármacos permitiu travar a progressão do tu-
mor durante um ano em 60% dos pacientes, con-
siderados em fase terminal e com pouco tempo de 
vida, contra 6,9 meses nos pacientes tratados ape-
nas com nivolumab e 2,9 meses naqueles que re-
ceberam só ipilimumab.

Os resultados foram descritos como “espeta-
culares”. Roy Herbst, diretor de oncologia médi-
ca no Yale Cancer Center, nos EUA, falou mesmo 
de “uma mudança de paradigma” na forma como 
a oncologia é tratada. Paulo Cortes concorda. “O 
que vimos [neste estudo] foi um significativo au-
mento na sobrevivência dos pacientes. Se pensar-
mos no racional que está por detrás do desenvol-
vimento da imunoterapia, que é colocar as defesas 
do hospedeiro a lutar contra o tumor, facilmente 
se depreende que esta será uma estratégia muito 
promissora.”

Para muita gente, um ano de vida talvez seja 
pouco tempo. Mas não no caso do melanoma, que 
mata em poucos meses. Era esse o prognóstico 
de uma das pacientes envolvidas no estudo, Vic-
ky Brown, uma professora reformada de 61 anos, 
que tinha sido diagnosticada com um melanoma 
que alastrou ao peito, pulmões e pescoço. Graças 
à combinação dos dois fármacos, viu os tumores 
desaparecer e ficou aparentemente sem sinais da 
doença durante dois anos, apesar de ter tido efei-
tos adversos bastante severos no fígado, que quase 
a fizeram abandonar o ensaio clínico. “Definitiva-
mente, deu-me a minha vida de volta. Pude viajar e 
passar tempo com a família. Consegui ter mais dois 
anos de vida e espero ter muitos mais”, afirmou a 
paciente, que teve recentemente uma recidiva do 
tumor no pulmão e está novamente a ser tratada.

TEMPERAR O OTIMISMO 
O nivolumab pertence a uma classe de fármacos 
conhecidos como “inibidores de checkpoint”, por-
que tentam impedir as células cancerígenas de 
“desligarem” o sistema imunitário. Além do me-
lanoma, foi recentemente aprovado nos EUA e na 
Europa para o tratamento do carcinoma do pulmão 
de células não pequenas em fase avançada, depois 
dos ensaios clínicos terem comprovado que repre-
sentava um aumento de 27% na sobrevivência mé-
dia e reduzia o risco de morte em mais de 40%. O 
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estudo foi terminado antes do tempo para que to-
dos os pacientes pudessem beneficiar do fármaco 
e a aprovação da FDA, a agência que regula os me-
dicamentos nos EUA, chegou em tempo recorde. 
O medicamento é mais uma opção de tratamen-
to quando as outras terapias deixam de responder, 
mas a farmacêutica que o desenvolveu está tam-
bém a estudá-lo como tratamento de primeira li-
nha para o cancro do pulmão metastático.

“A imunoterapia deste tipo leva a respostas em 
muitos outros cancros, nomeadamente dos pul-
mões, e é possível que no futuro venha a suplantar 
outros tratamentos, como a quimioterapia”, prevê 
Caetano Reis e Sousa. Porém, o investigador, um 
dos mais reputados imunologistas portugueses, su-
blinha que, de momento, este tipo de terapias ten-
derá a ser utilizada “em combinação com a quimio 
e a radioterapia”, pelo que é importante investigar 
“possíveis sinergias e antagonismos entre os vários 
tratamentos”.

As promessas da imunoterapia na luta contra o 
cancro têm, porém, dividido as comunidades ci-
entífica e médica. Os mais cautelosos sublinham 
que é preciso temperar o entusiasmo para que os 
pacientes recebam a mensagem correta — a exci-
tação em torno de novos medicamentos só favorece 
os acionistas das farmacêuticas. Lembram que ou-
tros fármacos para o melanoma avançado — os ini-
bidores da proteína BRAF — foram recebidos quase 
como “curas milagrosas”, porque eram capazes de, 
em alguns casos, fazer os tumores desaparecer por 
completo, mas, em poucos meses, a doença voltou 
com força e matou muitos pacientes. As próprias 
vacinas terapêuticas, outra das formas de imuno-
terapia, têm demorado a cumprir o potencial que 
se lhes previu. 

A terapêutica também não está isenta de efeitos 
secundários, por vezes severos (em alguns casos a 
morte): 35% dos pacientes tiveram mesmo que de-
sistir do ensaio com o ipilimumab e o nivolumab. 
“Pode pensar-se que por estes serem tratamentos 
ditos biológicos não têm impacto no organismo, 
mas não é verdade. Estão descritos efeitos acessóri-
os importantes, incluindo toxicidade pulmonar sig-
nificativa e até falência de órgãos”, explica Carlos 
Caldas, docente e oncologista médico da Universi-
dade de Cambridge, no Reino Unido, e especialista 
nas áreas de cancro da mama, biologia molecular e 
genómica funcional do cancro. “Por isso, só devem 
ser aplicadas dentro de um contexto muito regu-
lado e controlado, como é o dos ensaios clínicos”, 
alerta o cientista.

 Além disso, não se conhecem ainda os efei-
tos a longo prazo da manipulação do sistema imu-
nitário (por exemplo, se poderá aumentar o risco 

equipa que pretende identificar que genes são des-
regulados nos tumores da mama, para poder me-
lhorar a forma como estes são detetados e tratados.

UMA CHAVE PARA VÁRIAS FECHADURAS 
Longe vai o tempo em que a guerra contra o cancro 
se vencia à lei da força: bombardeando o organismo 
com químicos e destruindo tanto células cancerí-
genas como saudáveis. “Houve uma altura em que 
quando uma mulher tinha cancro da mama, tirava-
-se tudo: as mamas, os nódulos linfáticos, tudo, até 
a deixar uma tábua rasa”, recorda António Parrei-
ra, diretor do Centro Clínico Champalimaud. Era a 
época do napalm no combate ao cancro. Mas a his-
tória ensinou que os tumores são inimigos ardilo-
sos, ferozes, que se camuflam bem e atacam quan-
do menos se espera. Para os derrotar, é preciso ser 
mais inteligente, conhecer bem o inimigo. Entrá-
mos numa nova era, a era da precisão.

“Esta abordagem é o resultado de um maior co-
nhecimento da biologia do tumor e das alterações 
genéticas associadas à doença”, nota Carlos Cal-
das. Os avanços da genómica e dos biomarcado-
res, que permitem identificar mutações genéticas 
e outras anomalias moleculares associadas a vários 

“A imunoterapia é, sem qualquer 
dúvida, o mais importante avanço 
na oncologia nos últimos anos”
CAETANO REIS E SOUSA IMUNOLOGISTA

de desenvolvimento de doenças autoimunes) nem 
quanto tempo conseguirão estes fármacos manter o 
cancro controlado, já que não são usados há tempo 
suficiente para se saber se terão um impacto signi-
ficativo na sobrevivência.

“São medicamentos extremamente caros [o 
tratamento com ipilumumab custa cerca de 16 mil 
euros por dose] e que não funcionam com toda a 
gente, pelo que é crucial perceber quais os paci-
entes que poderão beneficiar mais. Por isso, outra 
área muito excitante no tratamento do cancro é a 
da medicina de precisão, com a definição de alvos 
moleculares específicos”, explica Carlos Caldas, 
que no Cambridge Research Institute dirige uma 

ALERTA As terapias 
biológicas também 
têm efeitos colaterais 
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monitorização de tumores são as biópsias líquidas. 
Já usadas em algumas instituições — cerca de 10% 
dos pacientes do MD Anderson Center, nos EUA, 
com cancro metastizado do cólon recorrem a elas 
—, identificam o ADN do tumor que circula na cor-
rente sanguínea, ao contrário das biópsias tradici-
onais, que analisam tecido retirado do tumor. São 
uma forma não invasiva de poder analisar um can-
cro repetidamente, traçar o perfil genético deste, 
escolher os melhores fármacos para as mutações 
encontradas, perceber rapidamente se o tratamento 
está a funcionar e ajustá-lo à medida que o cancro 
evolui. A esperança é que seja possível usá-las roti-
neiramente para detetar cancro cada vez mais cedo.

O potencial é inegável: “Serão muitíssimo im-
portantes no futuro para monitorizar a progressão 
dos cancros e compreender muito melhor a biolo-
gia dos diferentes tumores.” O problema: subsistem 
ainda dúvidas sobre a sua precisão, qual o melhor 
tipo de teste a usar, quem os deveria fazer e quan-
do. Para conseguir biópsias líquidas cada vez mais 
fiáveis será necessário, por exemplo, construir uma 
biblioteca do ADN que circula no sangue e perceber 
melhor como certas mutações nesse ADN se rela-
cionam com diferentes tumores, uma área onde a 
equipa do português Carlos Caldas tem desenvolvi-
do um trabalho pioneiro. Há ainda muitas pergun-
tas sem resposta, mas também a convicção que este 
poderá ser um passo grande para tornar a medicina 
personalizada possível a mais pessoas.

A ERA DA COMBINAÇÃO
“É possível que um dia se venha a personalizar a 
imunoterapia do cancro usando vacinas terapêuti-
cas que ajudem a desencadear uma resposta imu-
nológica específica contra o tumor em cada paci-
ente”, admite Caetano Reis e Sousa. A abordagem 
inclui as vacinas de células dendríticas — células 
do próprio paciente que, depois de manipuladas em 
laboratório, são reinjetadas no organismo para esti-
mular o sistema imunitário a atacar o tumor —, um 
tratamento ainda em fase experimental, mas que 
tem levado vários portugueses à Alemanha, onde é 
administrado por algumas clínicas que prometem 
elevadas taxas de sucesso sem estudos que as com-
provem. Por isso, a comunidade médica e científi-
ca aconselha os pacientes interessados em subme-
ter-se à terapia a fazê-lo no âmbito de um ensaio 
clínico, que é devidamente regulado. Em Portugal, 
há estudos de fase III com recrutamento aberto, por 
exemplo no cancro da próstata metastizado, infor-
ma a Sociedade Portuguesa de Oncologia.

Apesar de promissoras, não é provável, porém, 
que as novas terapias venham a substituir algum 
dos atuais tratamentos para o cancro a curto pra-
zo. “O que vamos assistir cada vez mais é à combi-
nação de várias terapias, incluindo a imunoterapia, 
quimioterapia, radioterapia e cirurgia, para con-
seguir ganhos incrementais que ajudem a tornar 
o cancro uma doença potencialmente controlável, 
como já acontece com alguns tumores”, afirma  o 
diretor do Centro Clínico Champalimaud, António 
Parreira. Isto não faz uma boa manchete, mas tem 
a virtude de ser realista. b

nmarques@expresso.impresa.pt

tumores, estão a abrir o caminho a tratamentos à 
medida de cada paciente, tendo em conta os aspe-
tos únicos do seu cancro.

Progressivamente, os médicos irão classificar os 
tumores não só pelo órgão de origem mas também 
“em função das suas alterações genéticas e epi-
genéticas, assim como das características (idade, 
resposta imunológica, etc.) dos pacientes”, nota o 
cientista Manuel Sobrinho Simões, presidente do 
Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da 
Universidade do Porto. É o que irá acontecer no 
maior esforço até agora no campo da medicina de 
precisão. O National Cancer Institute dos EUA lan-
çou um ensaio que irá analisar milhares de paci-
entes com cancro em estado avançado e fazê-los 
corresponder com um grande número de fárma-
cos que atacam tumores com base nas suas mu-
tações genéticas. Por exemplo, um paciente com 
um tumor no rim poderá ser colocado num grupo 
de doentes tratados com um medicamento usado 
noutro tipo de cancro, desde que os testes mos-
trem que poderá funcionar com a configuração es-
pecífica do seu tumor. A ideia não é nova. Alguns 
homens com cancro da próstata já beneficiam de 
um fármaco inicialmente pensado para mulheres 
com um defeito genético que conduz a tumores na 
mama e nos ovários.

O anúncio foi feito no encontro anual da ASCO, 
que irá também promover um estudo semelhante. 
Os dois projetos refletem a forma como o crescen-
te conhecimento da genética do cancro e o preço 
cada vez mais baixo da sequenciação do ADN estão 
a mudar o tratamento dos pacientes e o desenvolvi-
mento das terapêuticas para a doença. Vários onco-
logistas recorrem já a análises do ADN do tumor de 
pacientes com cancros avançados na esperança de 
os emparelhar com tratamentos promissores, mas 
não é ainda claro se isso está a melhorar significa-
tivamente a sobrevivência dos doentes.

BIÓPSIAS LÍQUIDAS
Apesar do otimismo de muitos cientistas e médi-
cos, os resultados aconselham cautela. Fazer cor-
responder a mesma chave (o fármaco) a mais do 
que uma fechadura (os tumores) não é uma ta-
refa fácil e muito menos linear. Se, por exemplo, 
um medicamento para o cancro da mama que tem 
como alvo um recetor chamado HER2 foi aprova-
do para tumores gástricos onde há elevados níveis 
desse mesmo recetor, outro medicamento, que atua 
sobre o melanoma com uma certa mutação de um 
gene chamado BRAF, mostrou não ter praticamente 
qualquer efeito em cancro do cólon com a mesma 
mutação. “É algo muito mais complicado do que 
algumas pessoas gostariam de ouvir”, defendeu Ri-
chard Pazdur, chefe de oncologia da FDA, ao “Wall 
Street Journal”. Até porque, apesar de por vezes 
apresentarem altas taxas de resposta, este tipo de 
fármacos que se dirigem a alvos moleculares espe-
cíficos não funcionam para muitos pacientes e os 
seus benefícios tendem a durar pouco.

Como um bom prognóstico no tratamento do 
cancro está muito dependente de uma deteção 
precoce, o futuro do combate à doença passa tam-
bém pela evolução dos meios de diagnóstico. Um 
dos mais recentes desenvolvimentos na deteção e 

UMA MEDICINA  
PARA SUPER-RICOS?

Às vezes, o melhor caminho é ir direto ao 
assunto: as novas terapias para o cancro são 
caras, muito caras. Demasiado caras, garan-
tirão muitas vozes críticas. Como o oncolo-
gista norte-americano Leonard Saltz, que se 
destacou no último encontro da Sociedade 
Americana de Oncologia Clínica (ASCO) por 
criticar o preço galopante destes fármacos. 
Segundo ele, o tratamento combinado para 
o melanoma avançado que foi a estrela do 
encontro ascende a mais de 250 mil euros por 
paciente. Quem pagará a fatura? E quanto 
vale uma vida? Mais do que meramente eco-
nómico, o debate é também ético. E urgente, 
como a própria natureza da doença.
“Os novos fármacos e as novas estratégias 
que estão a ser desenvolvidas permitem criar 
maior expectativa nos doentes, mas os custos 
associados a estes tratamentos levantam 
desafios financeiros enormes mesmo nos 
países ricos. Se não forem abordados frontal-
mente por todos os intervenientes (políticos, 
comunidade científica, indústria farmacêutica, 
sociedade civil e doentes) vão levar neces-
sariamente a situações de iniquidade”, alerta 
Paulo Cortes, vice-presidente da Sociedade 
Portuguesa de Oncologia. Não é viável pensar 
que, nestas condições, todos os pacientes 
possam ter acesso a eles. “Seria a falência dos 
serviços nacionais de saúde”, vaticina Carlos 
Caldas, professor e oncologista clínico na 
Universidade de Cambridge. 
E não só. Para muitos pacientes, os custos são 
também incomportáveis. Mesmo com bons 
seguros de saúde, os americanos com cancro, 
por exemplo, têm o dobro da probabilidade de 
entrar em bancarrota. Muitos deixam dívidas 
extensas por pagar depois de morrerem. É o 
“lado B” dos avanços no tratamento do cancro: 
temos mais armas para enfrentar a doença, mas 
é mais complicado chegar a elas.
Ninguém duvida que a atual estrutura de 
preços da inovação oncológica é incom-
portável a curto prazo. Mas como sair desta 
espiral negativa? “É um problema que não tem 
solução fácil”, admite António Parreira, diretor 
do Centro Clínico Champalimaud. “Uma saída 
possível passa por procurar soluções tecnoló-
gicas e de processos que permitam baixar os 
custos de desenvolvimento destes fármacos”. 
Mas muitos, como Saltz, acreditam que os 
elevados custos de produção não justificam 
o preço atribuído a estas terapias. Mais cedo 
ou mais tarde, a bolha irá rebentar, garante o 
oncologista.


